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"Foi na luta pelo
desenvolvimento do
Nordeste e que o
peso da ACB se tem
feito melhor sentir"
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elebramos os 205 anos da Associação Comercial da Bahia, plenos
de sonhos e de vitórias.
Trata-se de uma entidade empresarial suprapartidária,
fundada em 15 de julho de 1811, sob a liderança do VIII Conde dos Arcos
de Val e Vez, D. Marcos de Noronha e Brito, vice rei do Brasil, com o
nome de Praça do Comércio. Adquiriu a atual denominação em 1840.
É a mais antiga entidade empresarial em funcionamento do Brasil,
das Américas e da Europa Ibérica. Ocupa este Palácio, em estilo neoclássico inglês, único no Brasil, desde 1817, completando, portanto, 200
anos em 2017.
A ACB se caracteriza por abrigar toda a atividade empresarial: o
comércio, a indústria, o agronegócio e os serviços. A única, portanto, que
tem uma visão de conjunto dessa atividade.
Aqui se instalou a primeira câmara arbitral do brasil, no século XIX.
Podemos dividir a história da ACB em três períodos distintos:
No primeiro, durante o século XIX, ela teve a sua maior atuação na
luta contra o fisco, contra o aumento exagerado dos impostos, inclusive
para propiciar o pagamento do funcionalismo público. Qualquer
semelhança com os nossos dias, não é mera coincidência. É algo atávico.
No segundo, a partir da primeira guerra mundial e da grande depressão,
a ACB preocupou-se com o comércio exterior, algo fundamental para a
economia baiana, e suas repercussões para a atividade empresarial.
No terceiro, a partir do início dos anos cinquenta, o mais importante
período, caracteriza-se pelo envolvimento da ACB nas questões nacionais,
regionais e baianas, empresariais, políticas, econômicas e sociais.
Fazem parte desse terceiro período, reuniões, debates e proposições,
que contribuiram para a gestação de empreendimentos como: a Usiba,
a Sibra, a Friusa, a Fundagro e tantos outros, fundamentais para o
desenvolvimento do Estado. Também, aqui foi concebida a revitalização
do bairro do comércio, relegado, que estava, a um verdadeiro abandono.
A ACB, participou das discussões sobre a criação do Centro Industrial
de aratu, e sobretudo, do polo petroquímico de Camaçari, cujo ato de
constituição foi assinado na ACB, em outubro de 1971.
A entidade também participou, ativamente, através de debates
e manifestações junto aos poderes públicos, sobre a implantação da
indústria do cacau, da indústria metalúrgica, de papel e celulose, do polo
automotivo, e de tantas outras, não se descuidando da questão portuária,
até hoje um problema sem solução adequada.

nhos e de Vitórias
Criou o Instituto Miguel Calmon de Estudos Econômicos e Sociais,
o IMIC.
A ACB envolveu-se, decisivamente, no apoio às autoridades
governamentais baianas, na questão do Banco Econômico, as quais
conseguiram evitar sua total liquidação, possibilitando sua sucessão pelo
banco Excel, o que reduziu, sensivelmente, resultados mais danosos,
ainda, para a economia baiana.
A entidade posicionou-se, veementemente, contra a divisão da Bahia,
incorporando-se ao movimento "A Bahia não se divide".
Entretanto, foi na luta pelo desenvolvimento do nordeste e que o
peso da ACB se tem feito melhor sentir.
De longa data, a ACB tem defendido uma política específica para
acelerar o desenvolvimento da região, que só participa com 13% do PIB
nacional desde 1952, apesar de possuir 28% da população brasileira, e
60% dos miseráveis do País.
Para superar essa situação, torna-se necessário um novo pacto
federativo.
A constituição do Brasil estabelece a melhor alternativa para que o
nordeste se desenvolva, no seu artigo 165 §7, que estabelece a obrigação
do Governo Federal de fazer seus investimentos, nas diversas regiões do
País, de maneira proporcional à população de cada uma delas.
Em 01/10/1986, fruto de toda essa tradição, foi aqui produzido
o "Documento do Nordeste", o mais importante de todos, subscrito
por todas as associações comerciais da região, que fez um profundo
diagnóstico dos problemas regionais, válido até hoje.
A Associação Comercial da Bahia incorporou, nas suas ações, o tripé
da contemporaneidade, qual seja: a livre iniciativa, o desenvolvimento
sustentável e a inclusão social.
Na celebração foram assinados convênios com a CACB e outras
entidades para diversificar nossas fontes de receita e aumentar a
prestação de serviços aos sócios. Também, como forma de nos renovar,
foram criadas o Conselho da Mulher Empresária, e a ACB Jovem.
Somos um exemplo para o País, com a tenacidade que caracteriza
as entidades longevas como a nossa, de luta, de superação de crises, e
de vitórias. todos nós, que formamos a Associação Comercial da Bahia,
ajudaremos o nosso país a alcançar as suas.
Longa vida à Associação Comercial da Bahia.

"Somos um exemplo
para o País, com
a tenacidade que
caracteriza as
entidades longevas
como a nossa, de
luta, de superação de
crises, e de vitórias"
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Homenagem a escritora Myrian Fraga

Arthur Sampaio, segundo a esquerda; "Myriam Fraga fez parte de uma geração
transformadora da cultura baiana"

A

Associação Comercial da Bahia
abriu espaço na sua reunião do dia
14 de abril para uma homenagem
póstuma a escritora baiana Myrian Fraga.
Uma das principais poetas brasileiras, a
escritora foi escolhida por Jorge Amado,
nos anos 1980, para dirigir a Fundação
que levaria seu nome. Ele veio a falecer
no último mês de fevereiro, em decorrência de uma leucemia.
Myriam Fraga nasceu em 09 de novembro de 1937, em Salvador. Começou a
escrever no fim da década de 1950, publi-

cando seus primeiros poemas em jornais
e revistas. Seu primeiro livro foi publicado em 1964, pela editora Macunaíma,
de Glauber Rocha. Lançou, no total, 13
livros poéticos e teve seus poemas traduzidos para o inglês, o francês e o alemão,
participando de diversas antologias nacionais e internacionais.
Ela foi a primeira diretora da Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelourinho.
O local conta com uma exposição permanente de documentos, fotografias e livros
do casal Jorge Amado e Zélia Gattai.

Durante a sessão de homenagens, o
presidente da ACB, Luiz Fernando Queiroz proferiu algumas palavras classificadas por ele mesmo como de âmbito pessoal. “Trata-se de um brevíssimo registro
pessoal, por gratidão familiar. Myrian
Fraga e Arthur Sampaio, incentivaram
meu pai, por amizade, a publicar alguns
dos seus artigos e palestras em um livro
intitulado ‘Retratos de vida’. Foi ela própria que escolheu este título e realizou a
seleção dos textos”, declarou.
Em suas palavras, Arthur Sampaio
lembrou alguns momentos de sua longa convivência com a escritora e exaltou
sua contribuição para as artes da Bahia.
“Myrian Fraga, desde muito cedo fez
parte de uma geração transformadora
da cultura baiana. Foi uma operaria das
letras, desde cedo até às vésperas de sua
partida, quando ainda discutia detalhes
do seu próximo livro. Sua produção é
vastíssima. E não sou eu quem diz, mas a
crítica: Myrian, como poeta, esta entre as
maiores do Brasil”.
O professor Sérgio Faria, diretor da
ACB, também prestou suas homenagens
a Myrian Fraga, a quem classificou como
uma intelectual de primeira linha que
muito engrandece a Bahia. “Sua obra é
marcada por muita força e sensibilidade,
com uma coerência impressionante.

IGHB lança livro sobre a Independência

C

om a presença do governador Rui Costa, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e a Casa da Cultura Carolina Taboada
lançaram na manhã do dia 20 de junho, o livro “2 de Julho, Independência da Bahia e do Brasil”, de autoria de Álvaro Pinto Dantas
de Carvalho e de Ubaldo Marques Porto. Para o presidente do IGHB,
Eduardo Morais de Castro, ex-presidente da Associação Comercial da
Bahia, a publicação é duplamente comemorada no Instituto, já que a
Casa da Bahia é responsável pelos símbolos maiores da verdadeira Independência do Brasil (os carros do Caboclo e da Cabocla), bem como
pelo Pavilhão 2 de Julho (largo da Lapinha) e pelas festividades do 2 de
Julho. “Esta obra chega no mesmo instante em que o governador Rui
Costa, por nossa expressa solicitação, em pronunciamento na Lapinha,
no 2 de Julho de 2015, determinou um estudo para o retorno do ensino
da História da Bahia na matriz curricular do ensino público estadual, o
qual deve ser ampliado por toda rede pública e privada, onde o presente
livro muito poderá contribuir”. Na foto os autores com Nelson Taboada,
autor do prefácio e patrocinador da obra e Eduardo Morais de Castro.
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205 anos da ACB e 199 da
inauguração do palácio
O comércio e os inusitados ramos de
negócios daquele tempo

O Palácio da ACB em aquarela do arquiteto, urbanista e pintor Diógenes Rebouças

#Por Nelson Varón Cadena*

A

Associação Comercial da Bahia
já nasceu de olho no balancete, economizando enquanto
possível, não obstante o fausto da
festa realizada em 06 de setembro de
1817 em homenagem e agradecimento
ao Conde dos Arcos, Dom Marcos de
Noronha e Brito. A diretoria da casa
mal esperou remover os restos das
garrafas de champanhe das mesas

“que cintilavam de velas e de cristais”;
mal viu retirar os vasos de alabastro
e desmanchar a impecável decoração
de sedas e toalhas bordadas a ouro;
não mais se viam os diamantes “que
ofuscavam as vistas”, quando resolveu levar à leilão o suntuoso pavilhão,
montado ao lado do prédio principal
para acomodar os mais de 400 convidados ao grande baile.
Foi uma boa providencia. Economizou no desfeito do evento, já
que o leilão previa que o arrematante

arcasse com os custos pertinentes.
Ou seja, vendeu parte da estrutura da
festa e ainda economizou os recursos
do desmonte.
Tinha sido uma bela festa. Pareceu maior nas páginas do jornal Idade D’ Ouro do Brasil, pela empolgação de seu redator, o Padre José
Inácio de Macedo; pareceu menor,
porém no relato do célebre viajante
francês Louis François de Tollenare
que considerou um evento com
excesso de discursos laudatórios.
jun/jul/ago 2016, edição 91 • Revista ACB
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199 anos transcorridos, entre uma e
outra versão, digamos que foi uma
grande festa, mas não um grande
baile, considerando que compareceram apenas 43 mulheres entre quatro
centenas de participantes. Algumas
senhoras e senhoritas convidadas,
que vinham da Europa, no navio
“Vasco da Gama”, para a ocasião, não
chegaram em tempo.

O comércio em 1817

A história nos privou de conhecer a relação de convidados para a
grande festa de homenagem ao mentor da Praça do Comércio; a inauguração oficial do espaço, já acontecera
antes, numa solenidade oficial realizada em 28 de janeiro, do ano referido. Em todo caso é possível que além
dos grandes capitalistas presentes, os
chamados negociantes da praia que
emprestavam dinheiro e lucravam
com operações financeiras, companhias de seguros e com o rendoso
comércio de permuta de cargas de
fumo por escravos, outros representantes de ramos do comércio menos
lucrativo, participassem do evento.
É o caso dos comerciantes de Bichas e Bichos e os proprietários das
então chamadas Boticas que eram
farmácias, mas não eram no sentido
convencional. E também segmentos
do comércio que tinham algum tipo
de exclusividade e por tanto a garantia do lucro sem a inconveniência de
enfrentar a concorrência.

Bichas e Bichos

Os comerciantes de Bichas eram
os importadores das “Bichas de Hamburgo”, assim denominadas as sanguessugas criadas na Europa para
uso na medicina. Eram utilizadas
em diversos tratamentos, as famosas sangrias, recomendados para
tratar, desde uma simples cólica,
até uma crise renal, ou mesmo um
aneurisma. Custavam caro e a demanda era grande. Apenas, como
referência de procura e demanda,
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em 1874 o Brasil importou 3 milhões de sanguessugas dos Portos
de Hamburgo, Trieste e Marselha.
As Bichas nacionais produzidas em
Niteroi e no Rio Grande do Sul,
não entravam na conta.
Os comerciantes de Bichas vendiam-nas aos barbeiros que praticavam a medicina empírica e também
aos hospitais. A Botica de Manoel
Joaquim de Carvalho, que funcionava no boticário de o Arsenal era um
dos estabelecimentos que comercializava o produto original, a 160 reis a
unidade. Mais tarde, outros comerciantes, inventaram a modalidade
de aluguel de sanguessugas que
era mais lucrativa, mas condenada
por alguns médicos. Desconfiavam
que o uso do animal de ventosa em
mais de um paciente poderia provocar, ao invés da cura desejada,
a transmissão de outra doença,
proveniente do sangue do doente
que fizera uso dele antes.
Já os comerciantes de Bichos
eram os vendedores de óvulos do
Bicho da Seda para as plantações de
Aroeira. No tempo da inauguração
do Palácio da Associação Comercial
da Bahia, o negociante Francisco
Inácio de Siqueira Nobre era o único de Salvador que possuía grandes
plantações do gênero, que “nem
desmerecem em viso às de Europa”,
anunciou. Dava dinheiro. A seda
era um produto de grande procura
e cada bicho de seda fabricava 1,3
quilômetros de seda. Com o produto
final se confeccionavam leques, chapéus, vestidos, blusas, coletes, gravatas, becas, toalhas de mesa, bolsas...

Outros negócios

O mesmo empresário da Sericicultura, Siqueira Nobre, tinha a exclusividade, desde 1811, da fabricação
de vidros na Bahia. Outro negócio
rendoso. Abastecia a cidade de açucareiros, bebedouros de passarinho,
canetas, castiçais, copos, xicaras, pratos, serpentinas, mamadeiras, tigelas,

jarros, mostardeiras, manteigueiras,
globos, tinteiros, telhas de vidro, cachimbos, luminárias, bules, garrafas...
mais de 50 produtos que oferecia no
armazém da fábrica. Seu concorrente
eram os cristais de Bohemia e as louças de fornecedores franceses, ingleses e da Índia.
As Boticas é que eram os estabelecimentos comerciais de maior
prestígio, não pelo porte do negócio
que era pequeno, mas pelo que representavam. Para estar bem informado o baiano tinha de frequentar
as Boticas, onde se adquiriam remédios, mas, também infinita variedade
de chãs e era possível saber quem
queria vender ou comprar escravos;
adquirir livros recém-chegados da
Europa; saber de interessados em
comercializar terrenos e casas, ou,
receber uma correspondência. Eram
pontos de convergência e um bom
local para se manter atualizado.
Eram as principais Boticas as
de Manoel Joaquim da Silva que
importava o chã Aisson, defronte do

COMEMORAÇÃO
Pelourinho; a de Bernardo José Ferreira Barros que vendia rapé da melhor origem na Rua Direita do Cais
Novo; a de João Ladislau Figueiredo
na Rua do Colégio, Terreiro de Jesus, em cuja casa foi fundada a Loja
Maçónica Cavaleiros da Luz da que
fez parte Cipriano Barata. E ainda
as Boticas do Muniz na Rua Direita
do Palácio; a da Santa Casa da Misericórdia; a de Francisco de Chagas
Guedes, na rua Direita da Fonte dos
Padres, que comercializava livros. E
outras tantas como a de José Lopez
que importava Água da Inglaterra e a
do Hospital Militar que vendia cacau.

As casas de pasto

Este ramo de negócios se expandiu em Salvador, a partir de 1.808,
com a abertura dos portos e a necessidade de servir refeições para as tripulações dos navios, daí que a maioria
das casas de pasto, espécie de tavernas
que antecederam os chamados “restaurants” se instalaram na proximidade da Ribeira das Naus. No tempo da
inauguração da Praça do Comércio,
surge a Flor da Bahia, no Cais Novo,

Os produtos da Bahia na Bolsa
em inícios do século XX, em
cartões postais
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n° 3. Oferecia refeições, massas, doces, vinhos engarrafados, cervejas, licores, tanto do reino como da terra.
Também tinha boas casas de
pasto na cidade alta. Entre as mais
badaladas a denominada ”Três nações aliadas”, às Portas de São Bento.
Seu diferencial era a marmita. Vendia o almoço, ou o Jantar, para levar
para a casa pelo preço de 400 reis.
Seu proprietário era Frutuoso José
de Oliveira que tinha sido o cozinheiro da Casa de Pasto Meloi. Servia assados, massas, pudins, pastel de
nata, pratos com creme de leite.... Já
a casa de pasto ao Leão de Ouro que
funcionava no Largo do Teatro e no
tempo na inauguração da ACB na
Gameleira, além de fornecer refeições no local e também para viagem,
oferecia hospedaria e alugava cavalos. Serviço completo.
Algumas décadas depois, em inícios do século XX, surgem nas proximidades dos jardins da ACB, os restaurantes Bahia e, a partir de 1914, o Colón,
que ainda funciona hoje, o mais antigo
estabelecimento do ramo de alimentos
da cidade, ainda em atividade.

Um século após as plantações de
Amoreira de Siqueira Nobre o Governo
da Bahia estimulava a Sericicultura
através de campanhas publicitárias

Apenas da Bahia

O comércio de menor porte como
o aqui referido, com exceção das casas de pasto, não tinha uma identidade, uma marca. O nome ou o apelido
do proprietário é que serviam de referência. Além desse comercio com
ponto de venda estabelecido, existia
um comércio itinerante. O dos leiloeiros. Com muita frequência eram
realizados leilões por atacado, das
mercadorias recém-chegadas, nos
navios. Os leilões ocorriam no Trapiche Grande, no Barnabé, ou mesmo
no Porto.
Vendia-se nessas transações
entre atacadistas e varejistas, fazendas, louças, material de construção
(ferros, canos, tubos, gesso, pixe...),
pólvora, toucinho, arráteis de pimenta, arrobas de presunto, barris de alcatrão, linho para toalhas,
barris de vinho, barris de manteiga,
caixas de chapéus, arrobas de sebo,
pipas de aguardente, pipas de azeite, bichas de Hamburgo, barris de
cidra, arráteis de canela e cravo,
azeite de coco do Canadá... A Bahia
era dos importadores e exportadores, ali é que corria o dinheiro,
inclusivo no comércio de escravos
através da engenhosa estratégia de
exportar fumo para a Costa do Benin, para não chamar a atenção dos
ingleses, e no retorno trazer carga
humana.
Não eram pacíficas as relações
entre os comerciantes portugueses,
baianos e ingleses. Estes últimos tinham uma entidade informal chamada Corpo do Comercio Britânico.
Promoveram uma grande festa na
roça do corretor de seguros Antônio
da Silva Lisboa em 11/06/1811. Mas,
na hora em que se abriu subscrição
para a construção do Palácio da ACB,
nenhum comerciante da terra de sua
Majestade se dispôs a contribuir com
um centavo sequer.
*Nelson Varón Cadena é escritor e
jornalista

VAREJO

Empresários vão às ruas “Por um
comércio mais forte”

E

mpresários dos mais diversos
ramos lojistas estiveram na
sede da Associação Comercial
da Bahia na tarde do dia 12 de abril
para mostrar solidariedade ao movimento “Por um comércio mais forte”,
liderado pela ACB, FCDL, CDL e Fecomércio – Ba.
A iniciativa foi criada para chamar a atenção dos poderes públicos
para a grave situação do comércio
diante da crise econômica e política
do país. O grupo que reuniu lideranças, lojistas e profissionais do varejo
vestiu camiseta branca e exibiu faixas
com frases sobre o movimento. Os
espaços internos dos shoppings e do
comércio de rua também exibiram
faixas de apoio à ação. Uma nota pública assinada pelos presidentes das
quatro instituições, foi veiculada nos
principais jornais locais.
O presidente da ACB, Luiz Fernando Queiroz, avaliou como positivo o movimento, desencadeado des-

de a manhã nos principais centros
comerciais da cidade, em shoppings
e comércio de rua. “Precisamos nos
unir pra mostrar às autoridades públicas o estado lamentável que se encontra o comércio, sobretudo o comércio varejista. A demonstração nos
surpreendeu pela grande adesão de
empresários. Aqui na ACB compareceram representantes da Associação
dos Empresários do Comércio, dos
empresários da Calçada, dos empresários da Baixa dos Sapateiros e dos
empresários do Mercado Modelo. A
nossa avaliação é de êxito total”.
"Diante dos argumentos de que
estados e municípios têm perdido receita, por exemplo, queremos alertá-los de que é preciso também que
eles deem sua cota de sacrifício, até
porque a própria arrecadação pode
ser beneficiada a partir de estímulos
ao comércio", afirmou Luiz Fernando Queiroz.
O movimento ganhou a adesão

de instituições como a Associação
Baiana de Supermercados, a Associação dos Comerciantes de Material
de Construção do Estado da Bahia,
a Associação Comercial de Feira de
Santana e a CDL Feira de Santana.
"Esperamos uma maior sensibilização e consequente flexibilização
dos governos estadual e municipais,
assim como das empresas de crédito, por exemplo, após mostrarmos a
força da nossa união no movimento
no dia 12", completou Antoine Tawil,
presidente da FCDL.
“Com a união das entidades,
queremos reforçar que algo precisa
ser feito imediatamente para evitar
o fechamento de mais lojas e postos
de trabalho. É do interesse de todos
que o comércio recupere sua força.
Até para os governos é importante
porque poderão arrecadar mais em
decorrência de maior vitalidade do
segmento”, avaliou o presidente da
CDL Salvador, Frutos Dias Neto.
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Aprendendo com Gregório de Matos

É

do conhecimento geral que a Associação
Comercial da Bahia - ACB é pessoa jurídica de duração indeterminada, tem como
objetivos orientar seus associados e os empresários, defender-lhes os interesses comuns e os da
comunidade em geral, sendo uma entidade declarada de utilidade pública e considerada órgão
técnico e consultivo do poder público.
Seus associados são pessoas físicas e jurídicas que se integraram por livre e espontânea
vontade, sendo nesse particular diferente de outras instituições que agregam seus componentes
compulsoriamente por força de lei. A sua subsistência depende da exploração de seus ativos, serviços prestados aos associados e à comunidade e,
em boa parte, de contribuições mensais de seus
associados, não recebendo subsídios advindos
do governo.
Quando a ACB se manifesta diante da comunidade ou do poder público o faz com a força
da representatividade que possui expressando o
pensamento de seus associados. Quando aplaude, reivindica, reclama, protesta, sugere, grita,
brada, clama, afirma, declara, questiona, rejeita, enfim, manifesta-se, o faz de forma
coletiva sem expor seus associados
individualmente e sem deixá-los
à mercê de perseguições que
poderiam ameaçar a sua sobrevivência. Assim, além de procurar transmitir o pensamento
de um conjunto de pessoas e

organizações empresariais, assegura proteção
coletiva para todos os indivíduos que compõem
seu todo, eliminando eventuais desejos de persecuções ou acossamentos.
A ACB é um todo formado de partes e se
enquadra num dos poemas do nosso poeta Gregório de Matos que diz: “O todo sem a parte não
é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se a
parte faz o todo, sendo parte, não se diga, que é
parte, sendo todo. ”
Assim, cada uma das partes da ACB, ou seja,
cada um dos seus associados isoladamente é
uma parte do todo que é a ACB. Segundo o poeta, a ACB sem uma parte não é todo e cada uma
das partes sem a ACB não é parte. Entretanto,
se cada uma parte faz o todo, não se diga que é
parte, sendo ACB.
Muitas vezes um associado, esquecendo-se
que é parte do todo, faz críticas à ACB, porque não fez isso ou aquilo. Nada impede que
essa parte proponha, lidere e faça acontecer o
que deseja depois de convencer democraticamente a maioria das partes, que representa o
todo, ou seja a ACB, de seu desejo, não lhe cabendo como parte criticar o todo, como se não
fosse parte dele, como se o todo pudesse ser
todo sem essa parte, ou, em outras palavras, se
a ACB pudesse ser todo sem essa parte. Não
pega bem uma parte se omitir, nada propor,
para depois vir a criticar a ACB por não ter
feito isso ou aquilo, como se o todo pudesse
existir sem essa parte.

POR: ADARY OLIVEIRA
Vice-presidente da ACB

aticas@acbahia.co
stem
m.
soe

com
is

br
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FESTA DOS 205 ANOS

Noite histórica m

Autoridades e empresários prestigiaram a festa dos 205 anos

Lideres empresariais na mesa que dirigiu a solenidade

E

m sua celebração de 205 anos de
fundação, a Associação Comercial
da Bahia recebeu na noite de 15 de
julho, empresários, políticos, intelectuais,
autoridades civis e militares que lotaram o
Salão Nobre da entidade para acompanhar
uma intensa programação, que representa
também a origem do movimento empresarial organizado no Brasil.
Conduzida pelo presidente do Conselho Superior, Rubens Araújo, e pelo
presidente da Diretoria, Luiz Fernando
Queiroz, a Sessão Solene contou com a
presença do presidente da Confederação
das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), George Teixeira
Pinheiro, aula magna “Direito e Democracia” do professor doutor Joaquim
Falcão, fundador e diretor da Escola de
Direito da Fundação Getúlio Vargas, além
da criação do Conselho Municipal da Mulher Empresária, implantação do ACB do
Jovem Empresário, e assinaturas de convênios de cooperação com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e CACB.
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George Teixeira Pinheiro, presidente
da CACB

“Essa comemoração é tão
mais importante, por estar ela viva
e atuante, servindo a classe empresarial, dialogando com os Poderes
Públicos, levando assim a sua contribuição para a construção de um
Estado mais forte e pujante dentro
dessa Federação, desse país, que
viu nascer e crescer”, enalteceu o
presidente do Conselho Superior
da entidade, Rubens Araújo.

Professor Joaquim Falcão:
Direito e Democracia

O presidente da ACB Luiz Fernando Queiroz enalteceu o pioneirismo e pluralismo da entidade
que, como apontou, se caracteriza
por abrigar toda a atividade empresarial. “A ACB é, portanto, a
única entidade que tem uma visão
conjunta da atividade empresarial,
abrigando o comércio, a indústria,
o agronegócio e os serviços. É a
mais antiga entidade empresarial

marca os 205 anos
lho por meio do empreendedorismo
e proteger as mulheres que são mães
nas empresas. Na mesa de honra estava a vice-presidente do Conselho
Nacional da Mulher, da CACB, Yêda
Fernal.

ACB do Jovem Empresário

Em seu discurso, o presidente Luiz Fernando lembrou fatos da história da ACB

em funcionamento no Brasil, das
Américas e da Europa Ibérica. Ocupa este palácio, em estilo neoclássico
inglês, único no Brasil, desde 1817,
completando, portanto, 200 anos em
2017”, completou.
“Este é o nosso DNA há dois séculos. Somos herdeiros de um mutirão de expectativas que já se percebia no início do século 19, quando a
Corte e os comerciantes, juntos, viabilizaram o Palácio que nos abriga até
hoje”, complementou o presidente da
CACB, George Pinheiro, para quem,
a Associação Comercial da Bahia é
primeiro símbolo de organização dos
negócios deste País e um exemplo
dado pelos baianos para todos nós.

no empreendedorismo e na educação. “Quando você educa uma
mulher, você educa a família toda.
Quando você educa um homem,
isso nem sempre acontece”, declarou a presidente do Conselho, Rosemma Maluf.
A empresária também falou sobre a necessidade de criar políticas
afirmativas para que mais mulheres
possam entrar no mercado de traba-

No Brasil, segundo uma pesquisa do Sebrae, quatro, em cada dez jovens, sonham em empreender. E para
preparar o terreno e manter estes
sonhos vivos e ajustados à realidade,
foi lançada a ACB do Jovem Empresário. Como declarou o empresário
Ruy Amaral Andrade, que preside
a primeira diretoria da entidade, “o
objetivo é juntar jovens empreendedores com espírito guerreiro com os
empresários experientes que compõem a ACB para formar uma geração capaz de sucedê-los”. A Confederação Nacional do Jovem Empresário
foi representada pelo presidente da
Federação da Bahia, Rodrigo Paolillo
Como justificou o presidente
da ACB Luiz Fernando Queiroz, “a
nossa nova linha de atuação esta direcionada ao empreendedorismo de
jovens homens e mulheres que irão
suceder a nossa geração”.

Conselho Municipal da
Mulher Empresária
Durante o evento, foi implantado o Conselho Municipal da Mulher Empresária, com o objetivo de
incentivar o protagonismo feminino

Rosemma Maluf assumiu o
Conselho da Mulher

Ruy Andrade empossado na
coordenadoria do Conselho do
Jovem Empresário
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1) Integrantes do Conselho da Mulher
2) Conselho do Jovem Empresario
3) Maria José Vieira e Adary Oliveira
4) Luiz Gonzaga Andrade (Petrobahia), Manoelito Souza e Roberto Sá Menezes (Santa Casa) e Eduardo Morais de Castro (IGHB)
5) O presidente da CACB, George Pinheiro, assinou convênio com a ACB
6) O ex-governador Roberto Santos presença de destaque. Na foto com João Sá, Marcio Gomes, ACM Júnior, Luiz Fernando
Queiroz e Walter Pinheiro
7) Antônio Eduardo de Araújo Lima, Reynaldo Loureiro, Joaquim Souza e Luiz Bacelar, diretores da ACB
8) O casal Mila e Rubens Araújo com o filho Eduardo
9) Eduardo Morais de Castro, Carlos Andrade, presidente da Fecomércio-Ba e o Vice Almirante Claudio Viveiros, comandante do
2º Distrito Naval

16 Revista ACB • edição 91, jun/jul/ago 2016

Nova imagem.
Novos destinos.
Novos aviões.
E isso é só o começo.
Cada detalhe conta.
Evoluir, querer melhorar a cada dia... está
em nosso DNA. É parte de nossa filosofia. A
mudança na imagem é o primeiro resultado
visível. Para conseguir que a experiência de voar
seja diferente e única cada detalhe conta!

Para maiores informações
(71) 3347-8899 | (11) 3876-5607
www.aireuropa.com

ACONTECE

Agência baiana conquista o Ouro

A

Viamidia conquistou o Ouro no Prêmio Abemd- Associação Brasileira de Marketing Direto, em sua 22ª edição
e uma das mais importantes premiações do mercado
publicitário. Entre 79 cases inscritos de grandes anunciantes
nacionais, o case criado para o cliente Suzuki/Ritto, foi o único
de uma agência baiana entre os ganhadores e, ainda, foi destaque ao ganhar a premiação máxima, que é o Ouro.
Participaram anunciantes como a Ford, GM, Renault, Vivo,
Johnson & Johnson, Oi, Grupo Pão de Açúcar e Itaúcard, entre outros, A Viamidia foi a única do Norte/Nordeste a ser finalista do prêmio. Américo Neto, sócio diretor da agência, esteve
em São Paulo, juntamente com Marcelo Caetano, diretor de
criação, para receber o prêmio.

Homenagem aos heróis da Batalha
do Riachuelo

M

antendo antiga tradição, a Associação Comercial da Bahia,
em parceria com o Segundo
Distrito Naval, homenageou os heróis
da Batalha Naval do Riachuelo, na
manhã do dia 10 de junho, com a colocação de flores junto ao Monumento
aos Mortos na Guerra do Paraguai, situado na praça Riachuelo, em frente
ao prédio sede da ACB. Após a solenidade da aposição floral, feita pelo
presidente Luiz Fernando Queiroz e
pelo comandante do II Distrito Naval,
vice-almirante Cláudio Portugal de Viveiros, diretores da entidade e oficiais
da Armada participaram do Café da
Manhã, no salão nobre da ACB.
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PALESTRA

Senador Cristovam Buarque faz
palestra sobre educação na ACB

O

Instituto Rômulo Almeida
de Altos Estudos (IRAE)
promoveu segunda-feira
(09/05) o III Seminário “O novo
ciclo desenvolvimentista da Bahia,
do Nordeste e do Brasil”. O evento aconteceu no Salão Nobre da
Associação Comercial da Bahia
e foi aberto com uma palestra
magna do senador Cristovam Buarque com o tema “Planejamento Estratégico Nacional para o
Desenvolvimento Educacional e
Social Regional”.
Em sua apresentação, o senador compartilhou sua experiência
como ministro da Educação, entre 2003 e 2004, e como criador
do projeto Bolsa–Escola, implantado pela primeira vez em seu governo no Distrito Federal. “Da mesma forma que o poeta Castro Alves
falou nesta casa pela abolição da escravatura, da mesma forma que o estudioso Romulo Almeida falou pelo
desenvolvimento, eu venho aqui falar
a vocês sobre a necessidade de um
eficiente sistema educacional para o
Brasil”, destacou Cristovam Buarque.
Como exemplo de que o país
precisa avançar para conquistarmos
uma boa educação, o senador Cristovam Buarque lembrou que 40 anos
atrás tínhamos o mesmo número de
patentes da Coreia do Sul. “Hoje, a
nação asiática produz 12 vezes mais
patentes do que o Brasil, sinal de que
o seu modelo de desenvolvimento,
lastreado numa educação de qualidade, segue uma trajetória correta”,
apontou.
Como apresentou Cristovam Buarque, a educação é um processo de
acúmulo de conhecimento, não de
consumo de aulas. Segundo ele, as

salas de aula de nossas faculdades
estão parecendo restaurantes, onde
se consomem aulas.
“Pela baixa qualificação dos alunos, o aumento nas vagas do ensino
superior não trará o resultado desejado. Elas fracassarão como construtoras de conhecimento de alto nível.
A solução está no avanço, pelo qual
todos que desejem um curso superior tenham tido um Ensino Médio
com qualidade e possam cursá-lo
com a base educacional que os tempos atuais exigem”, disse.
Enfático, o senador disse que é
na escola que o Brasil vai decidir se
quer ou não ser uma grande nação.
“A fonte do progresso é o conhecimento. Não podemos mais desperdiçar cérebros neste país. É com
a valorização da escola que vamos
aproveitar melhor a potencialidade
do nosso povo”, defendeu.
O presidente da ACB Luiz Fernando Queiroz também falou na

abertura do Seminário, defendendo o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da inovação.
“Talvez, por termos uma educação tão voltada ao passado, e tão
pouco instrumental, a atividade
de pesquisa e inovação, quer na
área pública, quer na privada,
sejam tão deficientes entre nós.
Sem um forte desenvolvimento
nessa área, as possibilidades de
desenvolvimento e transformação ficam muito limitadas”, argumentou.
Luiz Fernando aproveitou a
oportunidade para ainda elogiar a
iniciativa do IRAE em homenagear
“um dos economistas mais importantes da Bahia e do Brasil”.
“De porte internacional, Romulo Almeida foi um grande amigo
desta casa, com seu retrato entronizado na sala do nosso Conselho
Superior. Ele deu a base teórica da
atuação da Associação Comercial da
Bahia, em prol do desenvolvimento
do país e da sua atividade empresarial”, destacou o presidente da ACB.
Após a palestra, o professor
Amilcar Baiardi, membro da diretoria do IRAE, conduziu um debate
com a plateia.
O Seminário teve prosseguimento à tarde, com a palestra do
professor Dr. Valdemar Sguissardi,
que abordou como tema ‘Expansão
da educação superior no Brasil –
quando o polo privado-mercantil se
sobrepõe ao polo público do Estado’.
Na sequência, palestrou professor
Dr. Justino Sousa Junior, que falou
sobre “A educação básica no plano
nacional de educação e planos estaduais e o desenvolvimento econômico e social”.
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ACONTECE

Crise de liquidez atinge Indústria Naval

O

panorama do setor de construção naval e
offshore foi o tema da palestra do diretor de
relações institucionais e sustentabilidade da
Enseada Indústria Naval, na baía de Iguape, Humberto
Rangel, durante reunião de Diretoria da ACB, na quinta-feira, 24 de maio.
Em debate conduzido pelo vice-presidente Adary
Oliveira, o convidado classificou o momento vivido pe-

los estaleiros nacionais como de crise de liquidez. “A
crise foi iniciada em novembro de 2014 e sua origem
está na suspensão dos pagamentos da Sete Brasil, o
que levou a paralisação das obras de construção das
sondas”, apontou.
Humberto Rangel apresentou o “case Enseada”
onde demonstrou os investimentos, empregos gerados
e atividades já realizadas pelo estaleiro que iniciou a
produção das encomendas pela Sete Brasil.
“Em meados de 2012, à época do início de nossa
instalação na Bahia, havia uma forte preocupação com
os chamados estaleiros virtuais, que ainda não estavam
construídos. Hoje, com 82% de avanço físico e já licenciados para operar, temos que lidar com o problema de
encomendas virtuais, ao menos no curto prazo”, detalhou Rangel.
Segundo indicou, a implantação do estaleiro foi
assegurada por contratos para a fabricação de seis navios-sonda, equipamentos com elevado nível de sofisticação e nunca produzidos no Brasil. À época, segundo
o porta-voz da empresa, foram asseguradas, pelo Governo Federal, condições de suporte para o primeiro
ciclo industrial, entre 2013 e 2020.

Fórum Empresarial com nova diretoria

L

íderes das 30 entidades que integram o Fórum Empresarial da Bahia se reuniram na ACB, no dia 02
de maio, para a posse dos novos dirigentes do grupo. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes
Lojista, Antoine Tawil, assume a presidência do Fórum
Empresarial da Bahia, substituindo Victor Ventin.
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Para as vice-presidências foram indicados Luiz Fernando Queiroz (ACB), Carlos Alberto Vieira Lima (Sinduscon), Teobaldo da Costa (Abase) e Kelsor Fernandes
(Sicovi).
A ideia inicial do novo presidente é criar uma pauta
própria para o Fórum que, no entanto, contemple os interesses e proporcione benefícios para todas as entidades
participantes. “Estaremos caminhando juntos com todas
estas entidades que acreditam no Fórum, tratando também das pautas gerais”.
Anfitrião do encontro, o presidente da ACB externou sua satisfação em integrar o Fórum juntamente
com líderes de destaque, além de exaltar o perfil de seu
novo presidente. “É uma satisfação termos Antoine Tawil como novo presidente eleito do Fórum Empresarial,
como também foi muito gratificante termos tido Victor
Ventin à frente da entidade. Os dois têm características
semelhantes, pois são líderes ponderados e que sabem
implementar as ideias da classe que representam”, disse
Luiz Fernando Queiroz.

PROJETO

Chama Empreendedora foi
acesa na ACB

Lauro Ramos destacou o papel do Sebrae na promoção

C

ongregando lideranças das Associações Comerciais de todo o
Brasil e da Confederação das
Associações Comerciais do Brasil
(CACB), o projeto Chama Empreendedora foi apresentado na Associação Comercial da Bahia na manhã
do dia 19 de abril. A iniciativa busca
integrar o Brasil através da capilaridade das associações comerciais e
incentivar o movimento de retomada
do crescimento nacional.
A fim de desenvolver ações estratégicas e operacionais e qualificar
os pequenos negócios como potenciais fornecedores dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, a
proposta, que integra o projeto Sebrae no Pódio, lançado no Rio de
Janeiro, reuniu empresários baianos
e diversas entidades para disseminar
a cultura exportadora na Bahia e em
Salvador, uma das cidades a receber
a Tocha Olímpica.
Como avaliou o presidente da

ACB Luiz Fernando Queiroz, a Chama Empreendedora é uma grande
chance para que, em meio ao ano de
dificuldades, as cidades brasileiras
se beneficiem das oportunidades de
negócios geradas pela visibilidade
e interesse mundiais no evento. Na
ocasião, o presidente elogiou a iniciativa da ACRio e da CACB em se
utilizarem da Rede das Redes das
Associações Comerciais brasileiras,
em um movimento de retomada do
crescimento de baixo para cima.
“Em cada uma das cidades por
onde a Tocha Olímpica passará há
uma associação comercial. A integração da Rede das Redes das associações
comerciais com as prefeituras e os setores produtivos e de conhecimento,
além dos parceiros do projeto, pode
representar a retomada do desenvolvimento que o país precisa”, disse.
O coordenador nacional do projeto Sebrae no Pódio, Francisco Ferreira, foi responsável pela apresenta-

ção das ações do programa Chama
Empreendedora. “Atualmente, 300
pequenas empresas baianas estão cadastradas no site do projeto, onde estão disponíveis para oportunidades
de negócios durante as Olimpíadas”,
ressaltou.
O Diretor técnico do Sebrae
Bahia, Lauro Ramos destacou o papel da instituição em desmitificar o
tema exportação para as pequenas
empresas. “Este encontro busca fortalecer a agenda da internacionalização no âmbito da comunidade
empresarial baiana e contribuir para
que os pequenos negócios avancem
no mercado externo”, salientou.
A programação do evento contou ainda com um painel sobre o
tema da exportação, com representantes da Associação Comercial da
Bahia, Sebrae, Centro Internacional
de Negócios e Correios.
Finalizando os trabalhos, os participantes também tiveram à disposição consultoria especializada sobre
exportação, com Lêda Pinho, consultora do Sebrae, além de atendimento
com representantes dos Correios, o
operador logístico dos Jogos Olímpicos, que apresentou soluções de exportação para os pequenos negócios.
São parceiros do projeto além da
ACRio, idealizadora da iniciativa, o
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio-MDIC, Agência
Brasileira de Promoção das Exportações, Associação do Comércio Exterior do Brasil, Comitê Organizador
da rio 2016, Confederação das Associações Comerciais e Empresariais
do Brasil, Confederação Nacional da
Indústria, Frente Nacional dos Prefeitos, Ministério das Relações Exteriores e Sebrae.
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FOMENTO

Desenbahia lidera financiam
P
elo terceiro ano consecutivo, a
Agência de Fomento do Estado
da Bahia (Desenbahia) se posicionou como líder na feira do agronegócio Bahia Farm Show, realizada
em maio, na região Oeste. Em plena
crise econômica, instabilidade política e seca generalizada, a agência captou mais de R$ 415 milhões em propostas protocoladas, de um total de
R$ 1,019 bilhão em negócios fechados na feira, o que representa 41,7%.
O resultado reflete a decisão do
Governo Estadual de apoiar o agronegócio, o que foi possível “com trabalho em equipe, foco na missão, planejamento estratégico e execução das
metas”, conforme afirma o presidente da instituição, Otto Alencar Filho.
A Diretoria Colegiada decidiu
apresentar os resultados ao corpo
funcional em reunião geral. Vídeos foram resgatando a história da
agência de fomento no estímulo ao
agronegócio desde 2004 , com testemunhos dos empregados envolvidos. Mereceu destaque a trajetória
crescente da Desenbahia no financiamento do agronegócio. Em 2013,
a agência financiou R$ 144 milhões,
em 2014 chegou a R$ 278 milhões,
em 2015 a meta foi superada com R$
383 milhões (38% do total de negócios) em operações protocoladas,
até chegarmos à edição de 2016 com
mais de R$ 415 milhões (41.7%).

Tricampeonato

O ‘tricampeonato’ em volume de
recursos e quantidade de propostas
captadas foi o mote da celebração
dos gestores da Desenbahia. O Banco do Brasil obteve o segundo lugar
em captação de negócios, mas, também participaram da feira o Bradesco, Itaú, Banco do Nordeste e a Caixa
Econômica Federal.
No total, a Desenbahia captou
209 propostas de financiamento,
sendo 92 solicitações para projetos
novos, 108 para aquisição de equipamentos e máquinas e nove para
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capital de giro. Para projetos foram
destinados R$ 366,3 milhões, o que
representa mais empregos e mais
renda. O financiamento de equipamentos bateu em R$ 46,4 milhões e
empréstimos para capital de giro ficaram em R$ 2,6 milhões.
Em anos anteriores, a Desenbahia participava da Bahia Farm
Show basicamente buscando clientes. Em 2016, levou empresários de
todas as regiões do estado para a
feira. A região Oeste participou com
143 propostas no valor de R$ 318,1
milhões (76,56%). A Gerência do
Extremo-Sul, de Teixeira de Freitas,
fechou 32 propostas no valor de R$
69,1 milhões (16,65%).
A Gerência de Irecê fechou 17
propostas no valor de R$ 12,5 milhões (3,02%). Também apresentaram
propostas 17 empresas de Juazeiro,
Vitória da Conquista, Feira de Santana, Ilhéus/Itabuna e até da Região
Metropolitana de Salvador, conduzidas pela agência de fomento.
A direção da agência de fomento enviou carta de agradecimento
aos empresários com a mensagem:
“Consolidamos a trajetória crescente da agência no financiamento do
agronegócio. Nosso crédito transforma ideias em negócios de sucesso,

gerando maior competitividade, mais
renda e riqueza para o desenvolvimento econômico e social da Bahia”.

Estratégia

Segundo o Gerente Comercial
da Desenbahia, Marko Svec, a estratégia de marketing incluiu a oferta
de financiamentos em até 100% do
valor das máquinas e equipamentos
agrícolas, para os clientes fidelizados,
com agilização do trâmite burocrático; financiamentos de até 90% para
novos clientes e atração de produ-

mentos na Bahia Farm Show

gundo o presidente da Desenbahia,
Otto Alencar Filho, que desembarcou na Bahia Farm Show com toda
a diretoria e uma numerosa equipe
de gerentes de negócios e analistas
de crédito, foi cumprida a meta é de
continuar liderando em volume de
negócios, como ocorreu em 2014 e
2015. Além de atendimento no stand
próprio, a agência de fomento manteve gerentes em concessionárias de
equipamentos.
“Somos parceiros dos produtores

e queremos fomentar o crescimento
da agropecuária baiana”, explica o
presidente da Desenbahia, Otto Alencar Filho. Segundo ele, no ano passado a agência liberou R$383 milhões
em financiamentos. “A Desenbahia
se consolidou como o principal financiador do agronegócio na Bahia”.
As condições especiais que podem
financiar até 100% de projetos com
valor de R$ 5 milhões para clientes
atuais e até 90% de projetos de projetos com valor até R$ 4 milhões para
novos clientes “demonstram que estamos consolidando uma parceria com
os produtores rurais, num momento
em que os bancos comerciais restringem o crédito”, ressaltou Otto Filho.
Nos últimos 11 anos, a Bahia
Farm Show tornou-se a maior vitrine
do agronegócio do Norte e Nordeste, estando atualmente entre as três
maiores feiras do país em volume
de negócios efetivados. No evento
participam as maiores empresas de
máquinas, implementos, insumos,
aviação e serviços do Brasil. A Bahia
Farm Show é organizada pela Associação dos Agricultores Irrigantes da
Bahia (AIBA) e tem apoio do Governo do Estado. A Desenbahia participou de todas as edições da feira.

Estratégia da Desenbahia prevê financiar
R$2,89 bilhões em quatro anos
tores de outras regiões agrícolas da
Bahia, o que contribuiu decisivamente para reverter a expectativa negativa gerada pela crise econômica e
estiagem prolongada.
As condições especiais de financiamento estimularam projetos
de irrigação, correção e melhoria
do solo, armazenagem, utilização de
tecnologias renováveis, a exemplo
da energia solar, iniciativas voltadas
para a melhoria da produtividade e
inclusão da inovação, beneficiando
pequenos e médios produtores. Se-

A Desenbahia pretende liberar financiamentos da ordem
de R$ 2,89 bilhões no quatriênio
2016/2019. A meta foi definida
no Planejamento Estratégico da
Agência de Fomento, num processo que envolveu, além de todo
o corpo funcional da instituição,
consultas a secretarias estaduais
e organizações representativas
da sociedade como Federação da
Indústria, Sebrae, Câmaras de
Dirigentes Lojistas e associações
comerciais. O caráter democráti-

co do processo de elaboração do
Planejamento Estratégico definiu os rumos com clareza: crescer, diversificar e qualificar a atuação da instituição, que tem por
missão oferecer soluções técnicas e financeiras para fomentar
a economia e melhorar a vida da
população baiana. E isso implica em apoiar projetos que gerem
emprego, renda e riqueza, assim
como investir em automação e
inovação, visando a mudar a matriz econômica da Bahia.
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ARTIGO

Criminalização da classe empresarial

O

Brasil precisa mudar. O Brasil vai mudar. Essas foram as palavras do deputado
Ulysses Guimarães ao promulgar a Constituição Nacional de 1988.
Mais do que nunca o Brasil precisa mudar. Entre
tantas propostas e mudanças que ascendem no
país, não podemos deixar de incluir a necessidade de quebrar e enfraquecer uma tradição que se
vê crescente, que é o antagonismo entre empresário e empregado.
Hoje, a atividade empresarial é criminalizada
pelo exercício de leis trabalhistas ultrapassadas,
assim como da legislação consumerista e legislações gerais que dia a dia impõe multas pela restrição de condutas empresariais.
Trabalhadores direcionados pela classe política e
por quem utiliza a luta de classe como alternativa
de poder, são convencidos de que nós, empresários, somos a razão da injustiça social, em vez de
nos reconhecer como responsáveis pela criação
e distribuição das riquezas.
Não se pode admitir que toda a concepção de
trabalho regida hoje no país esteja baseada em
leis trabalhistas de 1943, ou seja, com mais de setenta anos e sem nenhuma atualização que amadureça a relação entre patrão e empregado.
O poder legislativo cria leis que impõem multas
absurdas às empresas, com a falsa ideia de proteção ao empregado e ao consumidor, e
estes as aplaudem sem a compreensão de que a oneração do empresário reduz sua capacidade de
geração de emprego e aumenta a tensão na relação entre as
classes, pois condutas proibidas
geram o empresário infrator.

POR: MÁRIO PITHON
Empresário
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Um exemplo claro está na possibilidade de casas de show, bares, teatros, ou similares, serem
autuadas pelo fato de que um cliente descumpra uma norma pública, como a de fumar dentro da área fechada do estabelecimento, como
se a empresa fosse mesmo capaz de, literalmente, impedir tal ato.
São leis mal construídas, que desconsideram as
consequências de sua aplicação e fogem do objetivo lógico que é o de trazer um benefício social.
No Brasil não existem medidas que visem flexibilizar as relações de trabalho, pelo contrário,
há criação de normas que contribuem para sua
rigidez. Todos falam de proteção ao trabalhador,
mas aprovam aumento de tributos em momento
de crise, fator que inibe o consumo e prejudica
tanto o comerciante quanto o consumidor - que
sente o reflexo, inclusive, na cesta básica, na conta de luz, de água, etc.
Enquanto isso os países da Europa, que também
atravessam a crise, fazem o movimento contrário e trabalham na liberação de incentivos fiscais, visando estimular as empresas e favorecer
as classes.
Na atual formatação, entendo que as duas classes
dependem inevitavelmente uma da outra para
prosperar. Por isso defendo que o atual antagonismo existente não mais se sustenta.
Portanto, precisamos criar o fortalecimento
de um conceito palpável para a relação entre
empresários e empregados, que nos permita
uma convivência respeitosa e mais confiável.
A defesa do trabalhador precisa ter sentido
amplo e incorporar os patrões, em vez de criminaliza-los.

AMAZÔNIA AZUL

Agência de Gestão é prioridade
para a BTS

Coube ao Almirante de Esquadra, Guimarães Carvalho abrir o encontro

O

II Fórum Internacional sobre
Gestão de Baías, que aconteceu no dia 08 de junho, na
ACB, deixou como legado a mensagem que a Baía de Todos os Santos
(BTS) tem, reconhecidamente, um
grande potencial econômico, cultural
e ambiental, que para se transformar
em realidade e beneficiar comunidades, precisa ter uma governança unificada para garantir a sua preservação.
“A formalização de uma Agência
de Gestão é a prioridade para que a
Baía de Todos os Santos desenvolva

Luiz Fernando Queiroz
Presidente da ACB

seu potencial, o que beneficiará todo
o seu entorno. Para nós, o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade são faces da mesma moeda”,
declarou o presidente da ACB, Luiz
Fernando Queiroz.
O próximo passo na criação da
Agência de Gestão, segundo o diretor da ACB, Eduardo Athayde, é buscar a formalização legal. “Precisa ser
uma decisão conjunta. Estamos nessa articulação para trabalharmos de
forma organizada e garantir a segurança jurídica das terras banhadas”,

Eduardo Athayde
Diretor da ACB

26 Revista ACB • edição 91, jun/jul/ago 2016

Cristina Seixas
Representante do MP

disse, lembrando que a BTS movimenta cerca de 70% do PIB estadual.
Representante do MP no evento,
Cristina Seixas disse que a desigualdade entre os municípios do entorno
da baía é tão grande, que há aqueles
com níveis de desenvolvimento urbano iguais aos da África. “Queremos,
a partir da constituição dessa governança, garantir a segurança tanto
para os cidadãos que residem na região, quanto para os empreendimentos que desejam investir na baía”.
O evento contou com a participação de Robert Summers, gestor da
Chesapeake Bay, localizada no estado
de Maryland, nos Estados Unidos, que
explicou o trabalho de cooperação
técnica que vem sendo realizado na
recuperação da Baía de Guanabara.
“Acreditamos que o mais importante nesse processo é que as instâncias de governo, universidades,
ONGs e sociedade civil trabalhem de
forma conjunta por suas baías. É um
trabalho complexo e de longo prazo e
o cidadão precisa ser ativo neste processo”, pontuou. Mediador do painel,
o professor da Ufba e diretor da ACB,
Sergio Faria destacou a importância
da troca de experiências para pensar
na gestão das baías.
Presente no evento, o presidente
da Rede Bahia, Antonio Carlos Maga-

Roberto Summers
Gestor da Chesapeake Bay

lhães Júnior, destacou a importância
da BTS para o estado. “Trata-se de
uma área com um potencial imenso
e que deve ser bem explorado. Esse
debate é útil tanto para os gestores
estaduais quanto das prefeituras do
entorno. Fornecerá subsídios para
uma melhor exploração da atividade
econômica, se preocupando obviamente com a sustentabilidade”.

terrestre do país, com biodiversidade
maior do que a da Floresta Amazônica. Para ser sede da Amazônia Azul,
a Baia de Todos-os-Santos tem como
requisitos o fato de estar no centro
do litoral brasileiro e contar com a
maior costa litorânea do Brasil (1.183
km), além de sua vocação natural
para explorar os recursos do mar de
forma sustentável.

Amazônia Azul

Parceria entre ACB e ACRJ

O conceito de Amazônia Azul e
sua importância foram debatidos na
palestra do ex-comandante da Marinha, o almirante de Esquadra Guimarães Carvalho. “O mar é a nossa
principal via de comércio exterior
– por onde acontecem 95% das negociações comerciais. É uma área
de extrema importância e por onde
circulam riquezas, que precisam ser
valorizadas”, afirmou o almirante.
O Amazônia Azul é uma iniciativa da Marinha para delimitar uma
área superior à metade do território

Sergio Faria, Prof. da
UFba e diretor da ACB

Durante o evento, o presidente da ACB, Luiz Fernando Queiroz,
assinou com o presidente Associação Comercial do Rio de Janeiro –
ACRJ, Paulo Protasio, um protocolo
de cooperação para dar seguimento
ao trabalho conjunto e à troca de
experiências. As duas mais antigas
instituições comerciais do país aproveitaram o fórum para formalizar
uma parceria para a construção das
Agências de Gestão de suas baías: de
Todos os Santos e de Guanabara.
“Somos duas instituições cen-

Almirante Marcos Sertã

tenárias, guardiãs das nossas baías e
com forte influência no desenvolvimento dos nossos estados. Ficamos
muito honrados com esse convite e
acredito que essa parceria é uma ótima ideia”, reforçou Protásio.
Um dos palestrantes do fórum,
o gestor da Baía de Guanabara, Guido Gelli, disse que no caso do Rio,
a ACRJ está formalizando um arcabouço jurídico de como a agência
de gestão da Baía de Guanabara irá
funcionar.
Segundo ele, apesar da Baía de
Guanabara ser quatro vezes menor
do que a de Todos os Santos, muitas são as semelhanças. “Somos duas
baías tropicais, com vocação para
turismo, beleza cênica e prática de
esportes”.
O evento foi promovido pela
ACB em parceria com o Jornal Correio e o Pacto Global,da Organização
das Nações Unidas (ONU) e fez parte
da programação da Semana do Meio
Ambiente.

Guido Gelli
gestor da Baía de Guanabara

Nelson Pellegrino
Secretário de Turismo

Bahia Marina lança cartilha sobre a BTS

D

urante o II Fórum Internacional
sobre Gestão das Baías a Bahia
Marina presenteou o público
com a Cartilha “História Ambiental da
Baía de Todos os Santos”, uma publicação impressa, com conteúdo didático e
orientações para o professor aplicar em
sala de aula para crianças. O material foi
todo ilustrado por crianças da Comunidade Solar do Unhão como parte das
atividades do Programa de Educação

Ambiental e Comunicação Social da
Bahia Marina.
A Cartilha é um convite ao leitor
para uma viagem pelas quatro eras geológicas da BTS, começando pela criação
do universo e seus ecossistemas, seguindo para a evolução da espécie humana,
passando pela degradação ambiental, a
crise atual e finalizando com as relações
sustentáveis que podem mudar o cenário do mundo.
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TECON

FOTO: RODRIGO TAGLIARO

Cresce demanda por Cabotagem
no Tecon Salvador

Além de proporcionar maior segurança e menor risco de avarias, o modal reduz o custo em até 30%

M

odal proporciona redução
de custos de até 30% no
transporte de longa distância; além de ser mais seguro para o
transporte de mercadorias.
Com uma costa navegável superior a 7.000 km, 37 portos públicos
e 18 privados, o Brasil possui grande
potencial para o transporte marítimo, tendo na cabotagem (navegação
entre os portos do mesmo país) uma
importante alternativa para o escoamento de cargas. Além de proporcionar mais segurança e menor risco de avarias, o modal proporciona
uma redução de custo de até 30%. O
Porto de Salvador sempre apostou
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nas vantagens e benefícios que este
modal oferece e vem somando bons
resultados.
Em seus 16 anos de existência, o
terminal baiano obteve um crescimento superior a 1.000% nas operações de
cabotagem, conquistados a partir de
investimentos realizados, a exemplo
da instalação do cais preferencial,
equipe comercial exclusiva com atuação em Manaus e São Paulo, e também a parceria feita com os armadores
para agilizar o processo que permite a
armazenagem e o agendamento para
retirada do contêiner – gerando economia de tempo e otimizando o prazo
de entrega das mercadorias ao cliente

final. Segundo Patrícia Iglesias, diretora comercial do Tecon Salvador,
estas iniciativas geram mais confiança,
possibilitando que os três maiores armadores façam escala em Salvador e
que os serviços tenham conexão com
as principais rotas.
Além dos segmentos de produtos químicos, varejo, alimentos e
bebidas, as cargas eólicas têm contribuído para elevar o índice de movimentação de cabotagem no Tecon
Salvador. Nos últimos cinco meses,
foram embarcados mais de 35 equipamentos eólicos, tendo o Rio Grande do Sul como um dos principais
destinos.

ARBITRAGEM

ACB no Encontro
de Arbitragem

O

Superintendente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da ACB, Alberto Vaz participou do VIII Encontro Nacional de Arbitragem e
Mediação, realizado pelo Conima- Conselho Nacional das
Instituições de Mediação e Arbitragem, nos dias 9 e 10 de
junho, em Belém (PA). Na oportunidade foram debatidos
temas como: “Arbitragem e Mediação nos Conflitos Societários e Empresariais”; Arbitragem e Mediação nos Contratos de Adesão (Seguros, consumo, relações de Trabalho
e outros) Arbitragem e Mediação nos conflitos familiares
e Sucessórios – abrangendo o tema”, Arbitragem e Mediação na Administração Pública, incluindo a apresentação
em workshops.

No Encontro, foi feito o lançamento da 2ª. Edição do
livro “Operação Arbiter – A História da Lei n° 9.307/96
sobre a Arbitragem Comercial no Brasil.”, de autoria de
Petrônio Muniz, consultor juridico da Associação Comercial de Pernambuco e editado pela Associação Comercial
da Bahia e a Assembleia Legislativa da Bahia.

A Arbitragem perde Petrônio Muniz
Operação Arbiter

M

orreu no dia 1º de junho, em Recife (PE), sua terra, o jurista Petrônio Raymundo Gonçalves Muniz,
“saudoso consultor jurídico da Associação
Comercial de Pernambuco, com relevantes
serviços dedicados ao país”, declarou o professor Marques Neto, diretor da Associação
Comercial da Bahia e consultor jurídico
da Câmara de Mediação e Arbitragem da
entidade baiana. Marques Neto destacou,
ainda a sua contribuição na construção da
lei da Arbitragem, a 9.307/96 ”marco indelével no comportamento e na cultura jurídicos da nossa sociedade’, pontuou.

É de sua autoria o livro “Operação
Arbiter – a história da Arbitragem Comercial no Brasil”, editado pela Associação Comercial da Bahia em parceria com
a Assembleia Legislativa, na sua segunda
edição.
Num trecho do prefácio da obra, o
então presidente da ACB e da Câmara de
Conciliação, Mediação e Arbitragem da
entidade, Marcos de Meirelles Fonseca
registrou:
“Petrônio Muniz, com respaldo da
Associação Comercial de Pernambuco,
e do Instituto Liberal, em verdadeira peregrinação cívica, a qual, ele mesmo nominou, de “Operação Arbiter”, com suas
idiossincrasias e determinação, atravessou este país, para construir, com parcela
respeitável do meio acadêmico, do meio
jurídico e do meio empresarial, o arcabouço da cristalização de uma opção segura e presta à solução extra-judicial dos
litígios, a Arbitragem.
Movido, pelos seus sonhos e seus
compromissos com os ideais libertários,
Petrônio G. Muniz, qual um Quixote do
Sertão de Pernambuco, empregou toda
a sua competência, empenho, organização disciplinar, rede de relacionamentos,

poder de convencimento, para levar à
frente, sob a sua coordenação, a redação,
a discussão até à aprovação do texto que
viria a ser o mesmo texto da proposta de
Ante-projeto da Lei de Arbitragem, que,
acolhido pelo, então, Senador Marco Maciel, seu conterrâneo, transformou-se na
Lei 9.307/96, mais conhecida como Lei
Marco Maciel.
Entendeu que não bastava a aprovação da lei. Era preciso criar mecanismos
que contribuíssem para a sua efetiva implantação e absorção pela sociedade, para
o que necessário se tornava um forte e eficaz processo de reversão cultural, de modo
a fazer a sociedade acreditar serem os seus
indivíduos, os seus particulares, capazes de
resolver os seus próprios problemas, sem o
emprego da máquina estatal.
Carecia de instituições e pessoas, cada
vez mais, em maior número, que aderissem
a esse projeto. Contou, então, com a inestimável ajuda da Confederação das Associações Comerciais do Brasil – CACB,
ainda sob a presidência do baiano Joaquim Quintiliano da Fonseca Júnior, que
conseguiu a celebração de um convênio
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, para difundir a cultura da
arbitragem e preparar os seus difusores.”
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PALESTRAS

Reinaldo Sampaio fala sobre Plano
de Desenvolvimento na ACB

O

superintendente de Estudos
e Políticas Públicas da Secretaria de Desenvolvimento
da Bahia Reinaldo Dantas Sampaio
visitou a ACB, no dia 28 de abril,
para apresentar e discutir o Plano de
Desenvolvimento Econômico que
esta sendo traçado para o estado.
Como apontou o superintendente, trata-se de um planejamento
capaz de colocar a Bahia em um outro nível de desenvolvimento social e
econômico, até o ano de 2030, desde
que seja abraçado como plano de estado, e não apenas como um projeto
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de gestão. “Meu papel, neste momento, esta sendo o de articulação interna
com as demais secretarias, e de articulação externa com as entidades de
representação da sociedade para que
possamos montar um projeto para a
Bahia, e não apenas um projeto para
o governo Rui Costa”, destacou.
Com o objetivo de permitir uma
governança mais qualificada para o
estado da Bahia, o Plano de Desenvolvimento vai adotar instrumentos
capazes de abarcar a Bahia com suas
distintas realidades regionais, como
aponta o superintendente. “Se não

resolvermos a situação do semiárido, não resolveremos a
situação da Bahia. Da mesma
forma que, se não resolvermos a situação do Nordeste,
não resolvemos a situação do
Brasil”, exemplificou Reinaldo Sampaio.
Em mais de duas horas
de apresentação, o convidado ainda falou sobre explorar as potencialidades do
estado, com a instalação de
indústrias de transformação,
exploração mineral e geração de energia através de
fontes renováveis. “A atração
de investimentos é uma tarefa que importa não só ao
Governo, mas a todo o setor
empresarial baiano, principalmente no que tange ao
preenchimento das lacunas
de nossas cadeias produtivas. Também as questões de infra-estrutura
importam muito na relação público-privada entre o governo e a classe
empresarial ”, destacou Sampaio.
Reinaldo Sampaio indicou ainda
que já esta sendo montado um grupo
de trabalho de caráter público-privado para que o Plano de Desenvolvimento da Bahia conte com a inteligência necessária para sua elaboração.
“O que buscaremos é dar maior competitividade ao estado da Bahia e permitir o seu desenvolvimento de forma
sustentável”, defendeu.

Lava Jato, Supremo e Mercado

M

estre em Direito pela Harvard Law School e pesquisador da Escola de Direito
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o
professor Ivar Alberto Martins Hartmann foi o convidado da reunião de
Diretoria realizada no dia 9 de junho,
quando proferiu a palestra Lava Jato,
Supremo e Mercado.
No encontro, Ivar apresentou dados do Projeto Supremo em Números,
coordenado pelo professor Joaquim
Falcão, fundador e diretor da Escola
de Direito da FGV. “O projeto Supremo em Números produz relatórios temáticos detalhados, uma vez por ano,
mostrando diferentes facetas da atuação do Supremo Tribunal Federal sob
o ponto de vista estatístico”, explicou.

“O ‘timing’ das decisões do plenário é um elemento decisivo e pouco
conhecido pela sociedade. O Supremo pode decidir uma liminar em 20
horas (ADI 4.698) ou em 18 anos (ADI
1.229). Não há qualquer regra sobre
isso. Não há nenhum mecanismo de
freio ou contrapeso. Atualmente, o
tribunal pode escolher se irá decidir
o pedido de afastamento de Eduardo
Cunha na semana que vem ou no final do ano”, exemplificou.
Dados do projeto Supremo em
Números mostram que, entre 2009
e 2013, 98% das decisões de mérito
e liminares foram individuais. “Assim foram as decisões monocráticas
de Gilmar Mendes e Teori Zavascki
sobre a questão do foro competente

para julgar Lula. Separadas
por quatro dias e aparentemente conflitantes”.
Os dados do projeto mostram que, entre 1992 e 2013,
grande quantidade de ministros faltou a 15% ou mais
das sessões. Um ficou perto
de 30% e o plenário só estava completo em uma de cada
seis sessões de julgamento.
“Esse é o Supremo que
chancela decisões da Lava
Jato. Que decidiu e decidirá
novamente sobre o rito do impeachment. Que atualmente
avalia, inclusive, nomeações
de ministros do governo federal. Um grupo de juízes
que por vezes vota unido,
mas que utiliza poderes peculiares para administrar escolhas individuais e gerenciar seus respectivos custos políticos.
Um tribunal que perde cada vez mais
seu pudor institucional”.
Como apontou, o clima no mercado é de insegurança, instabilidade
e apreensão com os desdobramentos da Operação Lava Jato. “Até que
ponto o STF, que tem uma enorme
carga de trabalho, tem condições de
decidir sobre uma questão tão importante para o país?”, questionou.
Entusiasmado com a apresentação, o presidente da ACB Luiz Fenando Queiroz classificou a palestra
como uma radiografia do STF. “Foi
uma analise do comportamento dos
membros do STF. Esta aula do professor Ivar foi um dos pontos altos
em nossas Reuniões”, elogiou.
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EMPRESA

Investimentos e diversificação no setor
de combustíveis: o caso da Petrobahia

#Por Ruy Andrade e Diego Aguiar

F

undada em 1996, a Petrobahia
foi uma das primeiras distribuidoras regionais a entrar
em operação no país, despontando
como uma referência no momento
em se se abria o mercado para novas empresas desse segmento. Nessa
época, os fundadores da empresa –
Ruy Argeu e Luiz Gonzaga - já atuavam na área com uma rede de postos
e uma das mais conceituadas transportadoras do mercado.
Inicialmente, o conceito negocial
era de atuação junto a pequenas cidades, que não possuíam postos, e em
locais não assistidos pelas distribuidoras multinacionais. Explorou-se, então,
um mercado até então desatendido.
Hoje, a empresa continua aberta
à inovação e atenta às oportunidades
de mercado. Aliada a seu espírito
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de expansão, a Petrobahia foca suas
energias em ter em todas as suas bases de operação uma estrutura com
o mais alto nível tecnológico e com
sistemas modernos de atendimento,
tornando-as referência em automatização para o segmento de combustíveis. Atualmente são seis bases operacionais, sendo três próprias, com
estimativa de venda de 520 mil m3 de
combustíveis em 2016 e faturamento
projetado de 1,3 bilhão de reais, como
bem esclarece Iara Andrade Schimmelpfeng, Diretora de Operações.
Por meio da sua estrutura, a Petrobahia se consolidou como uma
empresa regional, mas de porte Nacional, constando como a 450ª maior
corporação do país pelo ranking da
Exame. Atualmente, atende aos estados da Bahia, Sergipe, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins e Espirito Santo.

Além de ser composto por transportadora, construtora, rede de postos e trading, o Grupo Petrobahia
mergulha em um novo desafio, a joint
venture com a multinacional British
Petroleum, que criou a Air BP Petrobahia. O novo empreendimento, alça
a Petrobahia como a única no Norte/Nordeste com o padrão internacional de segurança e excelência da
Petroleira Britânica. Jorge Carmelo,
apontado pelo grupo estrangeiro
para gerir a operação destacou que
a BP identificou a necessidade de
um parceiro para entrar no mercado
nordestino, vislumbrando na Petrobahia o parceiro ideal. A escolha, diz
Carmelo, se deu tanto, tanto por sua
estrutura pronta para atender a esse
segmento, quanto pelo conhecimento do mercado local e pela seriedade
do grupo, nas relações externas e na
estrutura de governança.

Única

Energia mais eficiente para o seu negócio.
O gás natural é uma energia mais econômica, prática, eficiente e
segura. Nos estabelecimentos comerciais, ele melhora o rendimento
dos equipamentos e reduz expressivamente os custos. Isso sem
falar na praticidade do fornecimento contínuo que ele oferece. É por
tudo isso que a Bahiagás vem investindo na ampliação da rede de
atendimento, como a rede urbana em Salvador e o Gasoduto ItabunaIlhéus que vem gerando mais desenvolvimento para a Bahia. Já são
mais de 40 mil clientes utilizando o gás natural em todo o estado.
É mais energia chegando para indústrias, comércios, residências e
veículos da capital e do interior. Bahiagás. Mais energia para toda a Bahia.

SAC: 0800.07 1.9111 | bahiagas.com.br

DIVERSOS

Indústria busca ajuda do Governo
para exportar mais

O

ex-presidente da ACB e representante da Federação das
Indústrias do Estado da Bahia
(FIEB) na Coalizão Empresarial Brasileira (CEB) - constituída por entidades
empresariais que atuam no mercado externo –, Wilson Andrade esteve
presente no dia 20/06 na reunião com
os ministros das Relações Exteriores,
José Serra, e da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços, Marcos Pereira, quando foi entregue uma série
de propostas para uma recuperação
mais consistente do comércio exterior,
como uma forma de atenuar a crise
no mercado interno brasileiro. Batizado de ‘Agenda Internacional da
Indústria 2016’, o documento propõe
medidas para a política comercial,
como a busca de acordos com países
de fora da América do Sul, apoio ao
processo de internacionalização das
empresas brasileiras e atração de investimentos.

Wilson Andrade

“O objetivo é sugerir uma nova
e mais agressiva política de comercio exterior para o Brasil. O setor de
base florestal, por exemplo, é predominantemente exportador, sendo na
Bahia o principal produto da pauta
com cerca de 20% do total exportado. As exportações do setor de base

florestal baiano totalizaram US$ 1,67
bilhão em 2014, o que representou
15% das exportações do setor florestal brasileiro. Nesse contexto, os produtos da indústria de base florestal
representaram 18% da pauta de exportações do estado, sendo que celulose e celulose solúvel responderam
pela maior parte dessas exportações
(90%). Os produtos de base florestal
ocuparam, em 2014, o primeiro lugar,
seguidos pela indústria química e
petroquímica – tradicionalmente líderes nas exportações baianas. Além
disso, entre as 10 principais exportadoras do Estado, três são do setor
florestal (Suzano, Veracel e BSC)”,
informa Andrade que é também diretor executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal
(ABAF) e presidente da Comissão de
Comércio Exterior e Relações Internacionais da Associação Comercial
da Bahia (Comex-ACB).

Homero Arandas falou sobre Relações Trabalhistas

O

coordenador do Conselho de Relações Trabalhistas
(CRT) da FIEB e membro do CRT da Confederação
Nacional da Indústria, Homero Arandas, esteve na
ACB, no dia 7 de julho, quando falou sobre o tema “Relações
Trabalhistas e Sindicais – Desafios e Oportunidades”, durante
reunião de Diretoria da entidade.
No encontro, o convidado alertou os presentes, em sua maioria empresários, para uma Legislação do Trabalho no Brasil em
flagrante descompasso com as relações de trabalho modernas.
“Temos enormes desajuste entre legislação e realidade
produtiva e econômica, o que nos leva a um ambiente de negócios desfavorável, perda de competitividade e insegurança
jurídica”, pontuou.
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ENCONTRO

Presidente da ACB participa
de encontro com a
Presidência da República
Segundo Temer, os
empresários não têm a
preocupação com a figura do presidente, e sim
com o futuro do País.
"Dar apoio ao governo é
dar apoio ao Brasil", disse. O presidente destacou que via "animação"
no empresariado e que,
além do "combate material, econômico, também
há um fenômeno psicológico" para combater a
crise e retomar a confiança.

O

presidente da Associação Comercial da Bahia, Luiz Fernando Queiroz esteve em
Brasília na última semana de junho
para participar da reunião do Conselho Deliberativo da Confederação
das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e do encontro com a Presidência da República e sua equipe econômica, ocorrida
no dia 30.
“O intuito do encontro é reafirmar nosso apoio ao governo interino
que, em pouco tempo no comando,
já foi capaz de aliviar algumas inseguranças. Estamos confiantes de que
Temer fará tudo o que o governo anterior não fez”, declarou o presidente
da CACB, George Pinheiro.
Como apontou o líder empresarial, as demandas da entidade sim-

bolizam ferramentas que certificam
sustentabilidade aos associados, inscritos como micro, pequenas, médias
e grandes empresas de todos os setores da economia.
Falando para uma plateia de empresários, o presidente em exercício,
Michel Temer, afirmou que, "pouco a
pouco", o seu governo vai "trazer o
Brasil para a realidade" e "no sistema
atual, ninguém vai falir" e repetiu que
não se preocupa com a interinidade.
O presidente em exercício usou, pela
primeira vez, o Salão Nobre do Palácio do Planalto e, para uma plateia
de cerca de 450 empresários, disse
que aquele evento, reforçava o apoio
ao seu governo. "Achei que teríamos
aqui 30 ou 40 pessoas e vejo que as
lideranças empresariais conseguiram
mobilizar todo o Brasil", disse.

"Estamos confiantes
de que Temer fará
tudo o que o governo
anterior não fez”
"Já há uma retomada do desenvolvimento por força da retomada de
confiança, que o empresário vive de
expectativa para o futuro. Se a expectativa não é boa, ele (o empresário)
não investe, ele não cria emprego. Se
essa expectativa muda, tudo isso vai
acontecer e o país vai voltar a se desenvolver", explicou o presidente da
Associação Comercial da Bahia, Luiz
Fernando Queiroz.
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LOGISTICA

Grupo TPC se associa a CMLog

O

Grupo TPC, que opera armazéns de carga geral e centros
de distribuição em 23 estados, adquiriu recentemente fatia de
25 por cento na CMLog. No intuito
de fortalecer a operação portuária
na Bahia e agregar ainda mais experiência e know-how, passou a fazer
parte da composição societária em
conjunto com os sócios originais
Grupo Columbia, Multilift e Primal
Soluções.
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A nova sociedade amplia a atuação do TPC na logística portuária,
visto que a CMLog oferece serviços
completos neste segmento, como
operações de carga e descarga de navios, transporte, armazenagem, distribuição e gerenciamento logístico.
Como aponta Leonardo Barros,
presidente do Grupo TPC, a ideia
é contribuir para a modernização
do mercado portuário no País, visto
que possui a experiência de atuação
em 23 estados. "Prevemos
uma revolução no mercado portuário baiano, pois
o ganho com esta aquisição é qualitativo. O investimento contribui para a
evolução dos portos. Por
isso, estaremos sempre de
olho em oportunidades no
mercado", declara.
Membro do Conselho
Administrativo da CMLog,
Alberto Schmidt acredita
que a nova sociedade cria
um player logístico ainda
mais forte no Nordeste. "A
CMlog tem no seu DNA a
busca pela inovação e eficiência, o que proporciona
aos seus clientes ganhos
de competitividade. A entrada do GTPC em nosso
grupo fortalece esse posicionamento e contribui
para a melhoria dos nossos níveis de serviço. Estar
associada a dois grandes
grupos do setor, como Columbia e GTPC, garante
uma maior integração nas
diferentes etapas das cadeias logísticas dos usuários dos portos baianos
e isso será traduzido em
maior produtividade, com

custo adequado, segurança e confiabilidade nas operações e compromissos assumidos", avalia.
Vice-presidente de infraestrutura do grupo TPC, Sergio Faria espera
repetir a experiência do terminal que
o TPC tem atualmente em conjunto
com a indústria de alimentos M. Dias
Branco, o Terminal Portuário de Cotegipe, na Bahia, de importação e exportação de grãos. Atualmente, o TPC
gerencia o Terminal Portuário Miguel
de Oliveira, também no litoral baiano,
único porto privado da montadora de
veículos Ford no mundo.
"Hoje a atividade portuária do
grupo se restringe muito à operação
com a Ford. Não é muito significativa.
Queremos aumentar porque temos
'expertise' e queremos transformar o
que deu certo em Cotegipe e multiplicar isso para outras áreas, inclusive em porto organizado", disse Faria,
referindo-se a áreas em portos públicos já consolidados.

"Hoje é muito mais
atrativo pensar em
terminal privado do
que em porto público"
Segundo ele, a empresa chegou
a estudar os arrendamentos propostos pelo governo no Arco Norte, mas
os projetos não despertaram muito
interesse. "Hoje é muito mais atrativo
pensar em terminal privado do que
em porto público", afirmou, apontando como entraves os requisitos
impostos pelo governo nas licitações
e as limitações da legislação para atuar em portos públicos, como a gestão
da mão de obra.

ARTIGO

Aumento da carga tributária
federal: uma análise jurídica das
possibilidades
POR: JORGE HADDAD1

J

á de algum tempo, a todo instante veicula-se na internet, nos jornais de grande circulação, telejornais e noticiários em geral
declarações do Presidente interino Michel Temer e do seu Ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, que “o aumento da carga tributária não
está descartado”.
O Brasil se organiza sob a forma de Estado
Federal, ou seja, segundo o art. 1º, da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil é
formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal e, desse jeito, a
União, os Estados-membros e o Distrito Federal
e os Municípios se autogovernam independentemente e sem qualquer relação de subordinação, têm suas competências administrativas,
legislativas e tributárias outorgadas pela Constituição Federal e gozam de autonomia política, administrativa e financeira. Equivale a dizer
que cada um desses entes federativos, União,
Estados-membros e Distrito Federal e Municípios, têm arrecadações e orçamentos próprios
e, portanto, suas próprias cargas tributárias. Decorre daí, portanto, que o Presidente interino
Michel Temer e seu Ministro da Fazenda Henrique Meirelles são membros do Poder Executivo
da União e, obviamente, quando se referem ao
“aumento da carga tributária”, fazem menção à
carga tributária da União, aos tributos instituídos e arrecadados pela esfera federal.
O sistema tributário brasileiro é composto pelas seguintes espécies de tributos: i) impostos, ii) taxas, iii) contribuições de melhoria, iv)
1

Bacharel em Direito, advogado, especialista em Direito e Planejamento
Tributário pela Faculdade Baiana
de Direito, membro da Comissão
de Direito Tributário da OAB/BA,
membro da Comissão de Assuntos
Jurídicos da Associação Comercial
da Bahia, cursando especialização
em Direito Público na Faculdade
Baiana de Direito, palestrante e autor de diversos artigos sobre Direito
Tributário, Direito Administrativo e
Direito Constitucional.
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empréstimos compulsórios, v) contribuições especiais e, segundo alguns respeitáveis autores, os vi)
pedágios também integram esta classificação,
na medida em que sua previsão está contida
art. 150, V, que integra o Capítulo do Sistema
Tributário Nacional.
A Constituição estabelece que Compete à
União instituir impostos sobre importação de
produtos estrangeiros (II); exportação, para o
exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados (IE); renda e proventos de qualquer natureza (IR); produtos industrializados (IPI); operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas
a títulos ou valores mobiliários (IOF); propriedade territorial rural (ITR); e grandes fortunas
(IGF)2. Ou seja, tratando-se apenas da espécie
tributária dos impostos, cabe à União instituir
sete diferentes tipos. Dentre estes o ITR tem
arrecadação pouco significativa e o IGF, apesar
da previsão legal, a competência da União para
instituir ainda não foi exercida.
Tributação é relação jurídica, ou seja, regida por normas jurídicas, de observância obrigatória, e a Constituição Federal, como estatuto
maior da República Federativa do Brasil, que
ocupa o ápice do ordenamento jurídico pátrio
e limita o exercício do poder pelo Estado, veicula, nos seus artigos 150 a 152, na Seção II, do
Capítulo do Sistema Tributário Nacional, as Limitações ao Poder de Tributar.
Dentre as limitações expressamente contidas na Constituição, duas delas se sobressaem:
o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade.
Segundo o princípio da legalidade é absolutamente vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios “exigir ou aumentar
tributo sem lei que o estabeleça”3 .
E, segundo o princípio da anterioridade, que
se subdivide em dois: anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal, também é
vedada às pessoas jurídicas de direito público
das três esferas federativas a cobrança de tributo “no mesmo exercício financeiro em que haja

2
3

Art. 153, da Constituição.
Art. 150, inciso I, da Constituição.

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”4 ;
e “antes de decorridos noventa dias da data em que
haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b”5.
Há ainda, como se sabe, duas espécies de
tributos de acordo com a predominância das
suas finalidades: os tributos com predominante
finalidade fiscal, qual seja, abastecer os cofres
públicos dos recursos necessários às despesas
públicas; e os tributos com predominante finalidade parafiscal, qual seja, se prestam a abastecer os cofres públicos, contudo, têm ainda mais
utilidade como ferramentas de intervenção do
Estado na economia, regulando, estimulando
ou desestimulando atividades. São exemplos
de tributos dotados de parafiscalidade o IOF,
quando aplicado sobre o câmbio para desestimular as importações visando equilibrar a
balança comercial; o IPI que, embora dotado
de forte fiscalidade, também cumpre finalidade
parafiscal quando aplicado a bebidas e cigarros
para desestimular o consumo; o Imposto sobre
a Exportação, quando aplicado sobre a exportação de armas para a América do Sul, a fim
de dificultar o retorno dessas armas de forma
clandestina ao território brasileiro; ou quando
aplicado sobre a exportação de produtos com
baixo valor agregado pela ausência de beneficiamento. Dessa forma, mantida a atual redação
da Constituição, as limitações ao poder de tributar
variam em função da agilidade de que o Poder
Executivo necessita para responder com presteza às demandas por intervenções na economia,
sendo, portanto, tais limitações relativizadas em
face de alguns tributos.
Segundo o § 1º, do mesmo art. 150, da Constituição Federal, a anterioridade do exercício não
se aplica ao imposto sobre importação, imposto sobre exportação, IPI e IOF, o que significa
dizer que estes impostos podem ter sua carga
aumentada e seus valores majorados serem exigidos pelo Fisco da União no mesmo exercício
em que forem aumentados.
Ainda segundo o mesmo § 1º, do art. 150, a
anterioridade nonagesimal não se aplica imposto
sobre importação, imposto sobre exportação,
imposto sobre renda (que observa somente a
anterioridade do exercício) e IOF, o que significa dizer que estes impostos podem ter sua carga
aumentada e seus valores majorados serem exigidos pelo Fisco da União em prazo inferior aos
noventa dias da data em que forem majorados.
A segunda espécie tributária mais comum,
a das contribuições especiais, que ultimamente tem tido na Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico (CIDE) sua estrela de
4
5

Art. 150, inciso III, alínea b.
Art. 150, inciso III, alínea c.

maior brilho, mais precisamente na CIDE Combustíveis, prevista no art. 149, da Constituição,
também se subordina ao princípio da anterioridade do exercício e ao princípio da anterioridade
nonagesimal.
E paira ainda a eterna ameaça da ressurreição da Contribuição Provisória sobre as Movimentações Financeiras (CPMF), o chamado “imposto sobre o cheque” (SIC), ou mais corretamente
o “tributo sobre a movimentação financeira”. A
CPMF é importante não apenas por sua fiscalidade (capacidade de arrecadar), mas também
como importante instrumento para a fiscalização das movimentações de recursos pelos contribuintes e, caso ocorra sua ressurreição, ainda
não se sabe se ocorrerá na qualidade de provisória, ou se tornará definitiva. Mas uma coisa é certa, a instituição da CPMF depende de Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) e a aprovação
de uma PEC pelo Congresso Nacional, segundo o art. 60, da Constituição Federal, depende
da votação em dois turnos, com quórum de três
quintos em cada Casa. Ou seja, para ser aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC deverá ter
no mínimo 308 votos e, no Senado, no mínimo
49 votos e este quórum mínimo deve ser obtido
em dois turnos de votação em cada Casa.
Concluindo, mantido o texto da Constituição, entre os impostos da União, acima mencionados, o Imposto sobre a Importação (II), o
Imposto sobre a Exportação (IE) e o Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF) podem ter
suas alíquotas modificadas por ato do Poder
Executivo. O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) tem limites máximos e mínimos
fixados por lei própria, que devem ser respeitados pelo Poder Executivo ao alterar suas alíquotas. E o Imposto sobre a Renda (IR) só pode
ter suas alíquotas e faixas de incidência alteradas por lei, mas esta lei não precisa respeitar
o princípio da anterioridade nonagesimal, deve
observar apenas o princípio da anterioridade
do exercício. A CIDE Combustíveis também se
subordina ao princípio da anterioridade do exercício e ao princípio da anterioridade nonagesimal.
O Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) é tributo de competência da União cuja instituição
deverá ser efetivada por lei complementar, contudo, em relação a este imposto, a União ainda
não exerceu sua competência tributária, o que
se afigura provável que aconteça, a depender
da força dos grupos de pressão no Congresso
Nacional.
Alterações ao texto constitucional também
devem ocorrer através de Propostas de Emenda
à Constituição (PEC), visando à possível ressurreição da Contribuição Provisória sobre as Movimentações Financeiras (CPMF), à legalização
dos jogos de azar e sua consequente tributação.

jun/jul/ago 2016, edição 91 • Revista ACB 39

ARTIGO

O Brasil precisa voltar a crescer

A

pós passar por um momento político
dramático, no qual se verificou o afastamento da presidente Dilma Rousseff
e a ascensão do vice-presidente Michel Temer,
o Brasil precisa voltar os olhos para o futuro e
encarar os seus grandes desafios. O momento é
de reflexão e não de enfrentamento, por isso as
lideranças políticas, empresariais e sindicais patronais e laborais precisam se unir para, juntas,
buscar soluções para a crise de graves proporções que afeta o nosso país.
É hora de resolver os problemas, afinal,
não é possível continuar com a economia praticamente paralisada, as vendas caindo em
todos os setores e o desemprego atingindo a
marca de 11 milhões de pessoas. No estado da
Bahia todos os setores foram afetados pela recessão e os segmentos produtivos, como a agricultura, o comércio de bens, serviços e turismo
e a indústria, lutam para manter a produção e
o emprego num cenário econômico de poucas
perspectivas.
O desempenho do setor de varejo no primeiro trimestre de 2016, por exemplo, dá a exata
medida do efeito da crise em nosso Estado. Nesse período, as vendas do comércio varejista caíram 11,9% e foram eliminados 6,6 mil postos de
trabalho com carteira assinada. Esse quadro é,
em maior ou menor grau, semelhante em todos
os setores, afinal, não se pode manter empregos
se não há consumo, nem investimento, se as taxas de juros são altas e o crédito escasso e se não
há confiança nas políticas governamentais.
O grande desafio do Governo que ora se
inicia é, portanto, restabelecer a confiança e a
estabilidade e adotar medidas que possam viabilizar a volta do crescimento
econômico o mais rápido possível. E isso precisa ser feito sem
que haja aumento de impostos,
pois enfraquecido pelo processo recessivo e já arcando
com uma carga tributária das
maiores do mundo, o empre-

sário brasileiro, especialmente o micro, pequeno e médio, já não suporta mais a ampliação de
custos. Nesse sentido, a reforma governamental que se faz imperativa deve ter como eixo
primordial o corte de gastos, a eliminação de
despesas supérfluas e a otimização da máquina
pública. O Estado brasileiro precisa ser capaz
de gastar menos do que arrecada e assim reduzir a dívida pública.
É fundamental, ao mesmo tempo, realizar
as reformas de base, indispensáveis para que a
recuperação econômica tenha sustentabilidade
e, nesse sentido, é urgente discutir as reformas
previdenciária, tributária e trabalhista e mesmo
a reforma política de modo a criar um arcabouço
legal mais propício ao crescimento e a estabilidade econômica. Mas é preciso lembrar que
o país necessita de medidas imediatas que possam viabilizar uma recuperação mais rápida da
economia, melhorando o ambiente de negócios.
Assim, tornam-se urgentes ações visando reduzir as taxas de juros, já que a inflação dá sinais
de queda, e outras que estimulem o crédito e o
consumo sustentado.
Os pequenos e médios empresários que
sempre sofrem mais fortemente as agruras da
crise precisam ser vistos sob uma nova perspectiva já que são responsáveis pela maior geração
de empregos e pela dinamização dos negócios no
país. Essas ações voltadas para a recuperação da
economia passam também pelo estímulo ao processo de concessões e privatizações, para que se
possa transferir para o setor privado o máximo
que for possível na infraestrutura.
Em poucas palavras: É preciso que este Governo de transição tenha imediatismo para recuperar um pouco da confiança do mercado e
animar investidores e consumidores que hoje
estão em compasso de espera por causa das turbulências na política. A Fecomércio-BA se posiciona no sentido de que as lideranças políticas
e empresarias deixem de lado as diferenças de
ordem política e ideológica e se unam em prol da
recuperação da economia brasileira.

POR: CARLOS DE SOUZA ANDRADE
Presidente do Sistema Fecomércio-BA
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Renato dos Santos Ferreira
Thomas Hartmann

DIRETORIA PLENÁRIA
Antonio José Marques Neto; Ana Ferraz Coelho; Antonio Alberto Valença;
Antonio Eduardo de Araújo Lima; Antonio José Coradinho Marques; Antonio
Luiz Nogueira Chaves; Arnon Lima Barbosa; Arthur Guimarães Sampaio; Avani Perez Duran; Carlos Alberto Vieira Lima; Claudelino Monteiro da Silva Miranda; Edmilson Nunes de Pinho; Eduardo Portugal Pedreira; Eduardo Seixas
de Salles; Everaldo Costa Menezes; Giuseppe Giovanni Paim Belmonte; Hélio
Bandeira Neves; Hilton Morais Lima; João Alfredo Sampaio de Figueiredo;
João Francisco de Quadros Neto; João Pedro Bahiana Silva; Joaquim Luiz de
Souza; Jorge Antonio Bagdeve de Oliveira; José Ailton Lira; José Carlos Barros
Rodeiro; José Eduardo Athayde de Almeida; José Renato Mendonça; Josinha
Pacheco; Júlio Augusto de Moraes Rêgo Filho; Lúcio Felix de Souza Filho; Luis
Severo Perez Garcia; Luiz Carlos Café da Silva; Luiz Carlos Magnavita Bacellar;
Luiz Pedrão Rio Branco; Magnólia Cavalcante Lima Borges; Manoel Castro
Carreiro; Manoel Figueiredo Castro; Marcelo Sacramento de Araújo; Marconi
Andraos Oliveira; Marcos Galrão Cidreira; Marcos Vinícius Pinto Fonseca; Maria
José de Castro Harth; Maria José Fernandes Vieira; Maria Virgínia de Salles Garcez; Miguel Antônio dos Guimarães Bastos; Miriam de Almeida Souza; Nelson
Teixeira Brandão; Paulo Augusto de Oliveira Lopes; Paulo Cesar Fonseca de
Góes; Paulo Gadêlha Vianna; Pedro Barachisio Lisboa; Pedro de Sá Garcia; Pedro José Galvão Nonato Alves; Renato Simões Filho; Reynaldo Jorge Calmon
Loureiro; Ronald de Arantes Lobato; Rosemma Burlacchini Maluf; Sérgio Cavalcante Gomes; Sérgio Fraga Santos Faria; Sylvio de Góes Mascarenhas Filho;
Valnei Sousa Freire.

