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IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS
14.06 EFD Entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD-Contribuições) com informações de PIS/COFINS e previdenciárias, referente aos fatos geradores ocorridos no segundo 

mês anterior.

15.06 DCTFWeb Para os contribuintes obrigados, transmissão de dados através das informações geradas nas escriturações do eSocial, EFD-Reinf, ou nos módulos integrantes do 
Sped, do mês anterior.

15.06 INSS Recolhimento das contribuições ao INSS por parte dos contribuintes individuais e dos segurados facultativos, referente ao mês anterior.

15.06 IOF Recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), referente aos fatos geradores ocorridos no 1º decêndio do mês corrente.

15.06 EFD Reinf Entrega da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (RFD-Reinf), para todas as pessoas físicas e jurídicas obrigadas, relativa a escritu-
ração do mês anterior.

20.06 DAS Recolhimento centralizado de impostos e contribuições devidos pelas empresas optantes pelo Simples Nacional conforme Lei Complementar n° 123/2006, sobre a 
receita bruta do mês anterior.

20.06 INSS Recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) das empresas optantes e que se  enquadram nos artigos 7° e 8° da Lei n° 12.546/2011, 
referente à competência do mês anterior.

A XP e a Caixa foram as ins-
tituições financeiras que mais re-
ceberam reservas de trabalhado-
res que aplicaram parte do saldo 
do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS)) na oferta de 
ações que resultou na privatiza-
ção da Eletrobras.

O valor total de reservas des-
se público na XP chegou a R$ 2,7 
bilhões, de aproximadamente 
93,7 mil CPFs, segundo pessoas 
familiarizadas com o tema. No 
caso da Caixa, o volume reserva-
do com o FGTS foi de R$ 2,04 bi-
lhões, de 106,7 mil CPFs.

Ao todo, as reservas por meio 
do Fundo de Garantia somaram 
R$ 8,9 bilhões, com 368,8 mil 
trabalhadores tendo solicitado al-
gum montante de ações na ofer-
ta da Eletrobras, segundo agentes 
do mercado.

Na precificação da oferta, 
que considera a demanda recebi-
da por parte dos investidores, as 
ações da Eletrobras saíram por 
R$ 42 cada. Entre os grandes ban-
cos, o Itaú registrou reservas de 
aproximadamente R$ 1,2 bilhão, 
de 42,5 mil CPFs, enquanto o BB 
(Banco do Brasil) teria tido reser-

vas da ordem de R$ 970 milhões, 
de 40 mil trabalhadores.

No caso do BTG Pactual, fo-
ram R$ 590 milhões em reservas, 
de 19,2 mil CPFs, enquanto o San-
tander e o Bradesco registraram 
R$ 480 milhões e R$ 390 milhões, 
21,4 mil e 25,5 mil trabalhado-
res, respectivamente.

Na sequência vêm o Safra e 
o Daycoval, com cerca de R$ 170 
milhões cada, de 4 mil e 8,2 mil 
trabalhadores. Já a Genial regis-
trou reservas de R$ 110 milhões 
de 6,2 mil CPFs, enquanto BNB e 
Guide registraram R$ 22 milhões 
e R$ 16 milhões, de mil e 600 tra-
balhadores, respectivamente.

Aqueles que aplicaram parte 
do saldo que possuem no FGTS 
em ações da Eletrobras serão in-
formados, até hoje, sobre o valor 
que será efetivamente aplicado 
no fundo mútuo de privatização. 
Isso acontece porque, embora fos-
se possível reservar ações com 
até 50% do saldo do fundo, a pro-
cura total superou os R$ 6 bilhões 
destinados aos recursos do fundo 
de garantia.

Será feito rateio proporcional 
entre os trabalhadores que deci-
diram investir o FGTS e cada um 
terá alocado 66,79% do seu res-

 ⁄ INVESTIMENTO

XP e Caixa lideram os pedidos para 
investir o FGTS na Eletrobras
Ao todo,  as reservas por meio do Fundo de Garantia somaram R$ 8,9 bilhões no País

Valor que será aplicado pelos investidores será informado hoje
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pectivo pedido, segundo o pros-
pecto definitivo da oferta pública 
de ações da Eletrobras.

Em outras palavras, um tra-
balhador que reservou R$ 10 mil 
para comprar ações da Eletrobras 
poderá efetivamente aplicar R$ 
6.679 na companhia.

Para o investidor de vare-
jo que aplicou diretamente nas 
ações, sem utilizar o FGTS, não 
foi necessário rateio, e o valor re-
servado será integralmente aloca-
do na oferta, segundo as informa-

ções divulgadas pela Eletrobras. 
No total, o valor movimentado na 
operação de venda de ações foi de 
R$ 29,29 bilhões, segundo comu-
nicado ao mercado publicado na 
sexta-feira (10) na página da CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários).

Para o investidor de vare-
jo que investiu diretamente nas 
ações, sem utilizar o FGTS, o 
valor reservado será integral-
mente alocado na oferta, segun-
do as informações divulgadas 
pela Eletrobras.
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