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Graça Foster  
fala sobre a rota  
da Petrobras

As normas IFRS 
na visão das  
Big Four

IBEF SP elege  
Corpo Diretivo  
para 2013-2014

A
N

O
 X

V
  ~  N

º 17
2

 ~  M
A

R
Ç

O
/

A
B

R
IL  2

0
13

 IB
E

F N
E

W
S

ANO XV  ~  Nº 172

MARÇO/ABRIL 2013

IBEF
INSTITUTO BRASILEIRO DE EXECUTIVOS DE FINANÇAS DE SÃO PAULO

www.ibefsp.com.br

São Paulo

Riscos
Acerte a bússola!
Executivos dão conselhos sobre o melhor caminho 
para gerenciar ameaças e identificar oportunidades
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EDITORIAL

Neste primeiro editorial à frente da presidência da Diretoria Executiva da 
gestão 2013-2014, iniciada no dia 1º de março, gostaria de fazer alguns 
agradecimentos. Primeiramente, quero agradecer a todo o Conselho 

de Administração pela confiança depositada em mim e na equipe que compõe a  
Diretoria para esta nova fase.

Agradeço também ao meu antecessor, André Luis Rodrigues, pelo grande 
aprendizado que obtive durante a sua gestão, no cargo de 1º vice-presidente.  
O André mostrou que com trabalho sério, responsabilidade, transparência, de-
dicação aos associados e o firme cumprimento das regras de governança, não há 
erro: os resultados aparecem e tornam o Instituto cada vez mais forte.

Parte desses resultados poderá ser conferida no Relatório de Atividades de 
2012, que está inserido dentro desta edição. Nele registramos todos os eventos e 
as principais ações realizadas pela gestão do IBEF SP no ano passado.

Na matéria de capa, voltamos ao tema Gestão de Riscos, com o objetivo de 
aprofundar a abordagem iniciada na edição de dezembro. Convidamos diversos 
executivos a contarem como esse tema está integrado ao dia a dia das empresas 
e a elencarem, de forma bastante prática, os erros capitais que podem minar esse 
escudo, expondo a organização a ameaças.

Veja também a cobertura dos principais eventos que o IBEF SP realizou no 
início deste ano: Seminário “IFRS no encerramento das demonstrações finan-
ceiras”, que contou com representantes da CVM e das Big Four; e o Seminário  
IBEF SP/Totvs sobre Centros de Serviços Compartilhados, que expôs uma al-
ternativa interessante para as empresas reduzirem custos e ganharem eficiência.

O Instituto se renova a cada dia. Para que este processo tenha perenidade é 
fundamental receber novas ideias e compartilhar experiências. Por isso, demos 
boas-vindas aos novos membros desta comunidade por meio do coquetel para 
novos associados, que aconteceu em março. Convido você a mergulhar nas pági-
nas da revista e conhecer alguns deles na matéria que preparamos sobre o evento.

Uma ótima leitura!
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Maria Balbina Rizzo, esposa do Ibefiano José Luiz de Rizzo Filho, lançou no dia 15 de abril o seu segundo livro: 
“Prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições do mercado financeiro”, pela Trevisan Editora. A obra conta com 
prefácio de Eduardo Salomão Neto e posfácio de Pierpaolo Cruz Bottini.

No dia 11, Ugo Franco Barbieri, sócio-diretor da Horton International, apresentou ao mercado o livro "Gestão de 
pessoas nas organizações – a aprendizagem da liderança e da inovação", publicado pela Editora Atlas.
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Encontro

Hotel Tivoli Ecoresort – Praia do Forte – Bahia

Encontro Socioesportivo 2013

De 29 de maio a 2 de junho

Café da M
anhã8h às 10h – Sede IBEF SP

Integrated Reporting

17 de maio
Café da M

anhã8h às 10h – Sede IBEF SP

Tributação dos dividendos distribuídos desde 2008: 
análise do Parecer PGFN 202/2013

3 de maio

Café da M
anhã8h às 10h – Sede IBEF SP

Regulamentação do Comércio Eletrônico no Brasil

7 de maio
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Planejamento 
tributário inteligente. 

A Ernst & Young Terco* pode 
ajudar na gestão tributária mais 
eficiente, estratégica e alinhada  
ao perfil de sua empresa.

Fale com Romero J. S. Tavares  
Sócio de Consultoria Tributária 
romero.tavares@br.ey.com 

ey.com.br
*Reconhecida com destaque por vários anos consecutivos 
pela ITR - International Tax Review Magazine.

Acesse e conheça 
nossos serviços 

em Impostos.

O Conselho Diretor Nacional do IBEF para o biê-
nio 2013-2015 foi eleito no dia 02 abril, durante assembleia 
geral ordinária no Rio de Janeiro.  A composição do novo 
Conselho tem na presidência Carlos Alberto Teixeira de 
Oliveira (IBEF-MG);  1º vice-presidente Henrique Gaede 
(IBEF-PR); e os vice-presidentes: José Claudio Securato 
(IBEF-SP), Celso André Guerra Pinto (IBEF-ES), Mar-
cos Chouin Varejão (IBEF-Rio), Saulo Duarte Pinto Junior 
(IBEF-Campinas) e Vagner Lacerda Ribeiro (IBEF-DF).

São membros natos do Conselho Diretor: Carlos Alberto Teixeira de Oliveira (IBEF-MG); Márcio João de  Andrade 
Fortes (IBEF-Rio); Henrique Luz (IBEF-SP); Gislaine Cristina Cietto (IBEF-Campinas); Delano Macedo de Vasconce-
los (IBEF-CE); Luciano Fernandes (IBEF-DF); Sergio Dominguez Sotelino (IBEF-ES); Clecio Luiz Chiamulera (IBEF-
PR); José Emilio Medeiros Calado (IBEF-PE); César Luiz Salazar Saut (IBEF-RS) e Vânio Boing (IBEF-SC).

Ricardo Eguchi assumiu o cargo de CFO para a América Latina do Kion Group, multinacional 
alemã líder em equipamentos para movimentação e armazenagem de materiais. Eguchi ocupou 
anteriormente a posição de CFO global do MZ Group, liderando processos de fusão e aquisi-
ção no Brasil e exterior. Ao longo de sua carreira, iniciada em 1995 como trainee da Alcoa, o 
executivo chefiou as áreas de finanças e planejamento das globais Terex Latin America e Bayer 
CropScience, entre outras. Eguchi é formado em Contabilidade e Administração, com MBA em 
Finanças Corporativas pelo Insper e Senior Executive Programme pela London Business School.



Engenheira química de formação e executiva de carreira, Maria das Graças Foster está no comando da 
maior empresa brasileira. Em entrevista para a IBEF News, a CEO fez um balanço do seu primeiro ano 
de gestão e frisou: “não vejo a relação do governo com a companhia como intervenção”.
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Plano de voo

Ping-pong

Graça Foster, presidente 
da Petrobras, comenta as 
perspectivas da gigante 
para 2013

Com relação aos preços de gasolina e 
diesel, é extremamente importante sa-
lientar que, nos últimos nove meses, 
tivemos quatro reajustes de preço do 
diesel, que somaram 21,9%, e dois rea-
justes de preço da gasolina, que soma-
ram 14,9%. A desvalorização cambial, 
porém, acabou prejudicando uma maior 
convergência dos preços domésticos 
com os preços internacionais.

IN: Conforme o PN anunciado em 
2012, a Petrobras pretende investir 
uma média anual de 47,3 bilhões de dó-
lares nos próximos cinco anos. Quais 
alternativas para a captação de recur-
sos estão em estudo e quais já estão em 
fase mais avançada de viabilização?
GF: O Plano de Negócios e Gestão 
2013-2017 aponta que a principal fonte 
de recursos para investimentos será a 
geração operacional própria, ou seja, os 
recursos advindos da produção e comer-
cialização de nossos produtos (petróleo, 
derivados, gás natural, energia elétrica, 
fertilizantes, biodiesel etc). Serão US$ 
165 bilhões de geração operacional, em 
função, principalmente, do crescimento 
da produção de óleo, que alcançará 2,75 
milhões de barris por dia em 2017.
Outra variável importante que explica 
nossa estimativa de crescente resulta-
do operacional é o início de operação 
da RNEST, previsto para novembro de 
2014, e do primeiro trem do Comperj, 
para abril de 2015, que reduzirão a ne-
cessidade de importação de derivados. 
As demais fontes de recursos são desin-
vestimentos (US$ 9,9 bilhões), parcela 
do dinheiro em caixa (US$ 10,7 bilhões) 

e captações. Quanto a esta última, nos-
sa expectativa é buscar US$ 61,3 bilhões 
junto ao mercado no período, uma mé-
dia de US$ 12,3 bilhões por ano.

IN: Com a perspectiva de amadure-
cimento das operações no pré-sal e as 
incertezas no cenário internacional, 
a empresa poderá voltar-se cada vez 
mais para o mercado interno, deixan-
do algumas de suas operações menos 
lucrativas no exterior?
GF: Nossa prioridade são os projetos 
de exploração e produção de óleo e gás 
natural no Brasil. O PNG 2013-2017 evi-
dencia isso muito claramente quando 
destina ao E&P no Brasil nada menos 
que 62,3% dos US$ 236,7 bilhões em in-
vestimentos, ou seja, US$ 147,5 bilhões. 
Apenas 2,2% (US$ 5,1 bilhões) do total 
serão destinados ao exterior, valor que 
nos últimos três anos vinha sendo de 5% 
da carteira de investimentos.

IN: Há algo que gostaria de ter 
realizado até o momento, mas que 
ainda não foi possível? Qual será a 
prioridade da empresa em 2013?
GF: Nossos planos de ação e seus re-
sultados vêm ocorrendo dentro do que 
planejamos. A prioridade em 2013 é 
concluir as ações que proporcionarão 
o crescimento da curva de produção. 
Teremos dois semestres muito distintos 
este ano. No primeiro semestre, esta-
mos produzindo petróleo em menor 
patamar devido à concentração de pa-
radas programadas. Há também uma 
série de novos sistemas de produção 
entrando em operação no primeiro se-

mestre, como o FPSO Cidade de São 
Paulo (janeiro), o FPSO Cidade de Itajaí 
(fevereiro) e o FPSO Cidade de Para-
ty (maio), mas ainda em processo de 
ramp-up. No segundo semestre, con-
taremos com a maior produção dessas 
três unidades e também com a entrada 
em produção da P-63 (julho), da P-55 
(setembro), da P-58 (novembro) e da 
P-61 (dezembro), dando sustentação 
para o aumento consistente da produ-
ção previsto para 2014.

IN: Você acompanha mais de 400 
projetos com total atenção. Como a 
gestão de riscos está estruturada para 
garantir que você possa avaliar e man-
ter o controle sobre tantas iniciativas?
GF: O Plano de Negócios e Gestão é 
construído a partir de três fundamentos: 
a prioridade para os projetos de explo-
ração e produção de óleo e gás natural 
no Brasil; a disciplina de capital, visando 
garantir a expansão dos negócios da em-
presa com indicadores financeiros sóli-
dos; e o desempenho, focado no atendi-
mento das metas físicas e financeiras de 
cada projeto.
A execução do Plano é acompanhada 
de forma muito simples: comparação de 
previsto versus realizado, justificativas 
para os desvios e planos de recupera-
ção. Hoje eu conduzo, pessoalmente, 
20 Reuniões de Análise Crítica (RACs) 
a cada mês. Nas RACs são abordados 
os principais temas que sustentam o 
Plano de Negócios: Produção de Óleo, 
Projetos de Investimento, Proef, Procop, 
Prodesin, Infralog, Prongás, PRC-Poço 
e Projeção de Resultados. v

IBEF News: Em fevereiro, comple-
tou-se 1 ano da sua gestão à frente da 
Petrobras. Quais os aprendizados que 
você guardou do primeiro ano à fren-
te da maior empresa do País?
Graça Foster: Uma empresa com a 
grandeza da Petrobras nos dá a opor-
tunidade de aprender todos os dias. 
Imagine o que pude vivenciar nesses 33 
anos de carreira. É claro, o aprendizado 
na presidência é mais “acelerado”, onde 
tenho que lidar todo o tempo com todas 
as áreas da Companhia, sem perder de 
vista sua integração, ampliando o valor 
de sua sinergia. Mas aprendi, sobretudo, 
a confiar e respeitar ainda mais nossa 
força de trabalho, extremamente com-
petente e preparada e que tem grande 
contribuição no meu “aprendizado” nes-
ta função de Presidente.

IN: A percepção dos investidores tem 
amargado com a piora dos indicado-
res financeiros da Petrobras, somada 
à recorrente intervenção do governo 
nos negócios da companhia. Qual a 
sua avaliação sobre o momento vivido 
pela empresa?
GF: Não vejo a relação do governo com 
a companhia como intervenção. Ele é 
o acionista controlador da Petrobras e 
exerce essa condição orientando sobre 
as estratégias a seguir e se manifesta for-
malmente através do Conselho de Ad-
ministração que preside, inclusive.
Quanto aos resultados, é fato que, em 
2012, tivemos alguns desafios, os en-
frentamos e os superamos – alguns 
parcialmente. Estamos implementan-
do importantes ações estruturantes na 

companhia para aprimorar nossos resultados 
econômico-financeiros, e já estamos colhen-
do excelentes resultados.

IN: Como a Petrobras pretende superar a 
onda de pessimismo no mercado e garan-
tir uma trajetória de crescimento susten-
tável nos próximos anos?
GF: A Petrobras conta com uma excepcio-
nal base de ativos, além das imensas reser-
vas descobertas no pré-sal. Aliás, já estamos 
produzindo 300 mil barris/dia no pré-sal, e 
em 2017 chegaremos a um milhão de bar-
ris por dia somente nesta fronteira. Temos 
anunciado com certa freqüência descobertas 
de excelente potencial capazes de dobrar o 
volume de reservas em alguns anos, e tra-
balhamos intensamente para multiplicar por 
dois nossa produção de óleo até 2020.
Portanto, o pessimismo ao qual você se refe-
riu não encontra respaldo, fundamento para 
quem conhece e analisa nossa carteira de ne-
gócios, de investimentos. Estamos investin-
do US$ 236,7 bilhões entre 2013 e 2017 em 
947 projetos, 770 deles em implantação, que, 
à medida que vêm sendo concluídos, estão 
assegurando o crescimento sustentável dos 
resultados da companhia.

IN: Os subsídios nos preços da gasolina e 
do diesel (que ainda não receberam rea-
juste total) podem comprometer os resul-
tados da companhia em 2013?
GF: Não há comprometimento dos re- 
sultados nem da capacidade de inves-
timentos da Petrobras. Em 2012, cumpri-
mos integralmente o que estava previsto 
no Plano de Negócios e Gestão, e não te-
mos dúvidas de que vamos cumprir tam-
bém em 2013.
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A gestão da Diretoria Executiva do Biênio 2011-2013 chega ao fim, e foi alinhada com 
os nossos objetivos iniciais, direcionada pelo nosso planejamento estratégico realizado 
em 2011. O que posso dizer é que nos sentimos muito contentes pelo nível de entrega e 
por termos sido fiéis à missão do IBEF-SP:

“Ser uma Instituição que congregue Executivo(a)s de Finanças para promover o 
relacionamento profissional e social, proporcionar o desenvolvimento de sua carreira 

e ser o centro de competência na promoção, divulgação ou debate de conteúdo 
e informações de interesse dos associados e da comunidade Financeira”.

Isso foi possível graças a uma grande sintonia entre todo o Corpo Diretivo formado pelo Conselho de Admi-
nistração, Diretoria Executiva, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e Diretoria Vogal, uma gestão baseada 
em um modelo de governança maduro, uma postura de cooperação e pessoas que querem trabalhar em prol do 
Instituto. A soma desses fatores só pôde resultar em resultados positivos para essa gestão.

Escolhemos também a inovação como um fator determinante para continuidade do IBEF-SP. Isso faz parte do 
dia-a-dia de organizações vitoriosas e perenes, e este fator faz despertar o interesse de novos associados e agrega 
valor para os membros de várias gerações. Sempre ouvindo e respeitando a opinião dos nossos mais de 1000 asso-
ciados e com isso desenvolvendo eventos e atividades de acordo com as necessidades apontadas por eles.

Nas próximas páginas, no nosso relatório de atividades, vocês poderão constatar o que foi desenvolvido du-
rante 2012, nossos eventos com destaque especial a 23ª edição do CONEF realizada em São Paulo, o trabalho 
das comissões técnicas, grupos de trabalhos e diversas iniciativas. Deixo a vocês, nossos associados, nossa razão 
de existir, a avaliação e julgamento sobre o que realizamos.

Quase finalizando, gostaria de agradecer a todos que trabalharam comigo, o apoio incondicional do Conselho de 
Administração, a forte colaboração e dedicação dos membros da Diretoria Executiva e demais conselhos, comis-
sões, Diretoria Vogal e grupos de trabalho, e um agradecimento especial ao Staff do IBEF-SP. Muitíssimo obrigado.

A gestão para o biênio 2013-2015 – que terá José Claudio Securato na presidência da Diretoria Executiva e 
Henrique Luz à frente do Conselho de Administração – será uma continuação desse propósito. É uma equipe 
competente, que conhece bem o IBEF e que entende as necessidades do Instituto. Por isso, tenho certeza que 
tem tudo para dar certo e para ser uma administração ainda melhor do que a que foi feita em 2011-2013. Sucesso 
para o IBEF-SP!!!

IBEF SP
Relatório de Atividades

Com o encerramento da gestão do Biênio 2011-2013, 
o IBEF SP apresenta o resumo de suas atividades em 2012
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DATA TEMA PALESTRANTE(S) LOCAL PATROCINADORES

JANEIRO

17.01 Coquetel de Lançamento 
da Revista IBEF News

Hotel 
Intercontinental

FEVEREIRO

09.02

Café da Manhã 
da Comissão de 
Sustentabilidade do IBEF 
SP: “Sustentabilidade na 
construção civil”

Aron Zyllberman Sede IBEF SP

14.02

Café da Manhã da 
Comissão de Tributos do 
IBEF SP: “Os benefícios 
do SPED dentro da cadeia 
produtiva”

Marcelo Luiz Fernandez Sede IBEF SP

MARÇO

08.03

Café da Manhã da 
Comissão de T.I. 
do IBEF SP: 
“Implementando 
uma gestão efetiva da 
continuidade de negócios”

Edgar D’Andrea, 
Ana Rosa e Walkyria Sede IBEF SP

16.03 Almoço Diretoria Vogal Bar des Arts Oracle

20.03

Café da Manhã 
da Comissão de 
Sustentabilidade do IBEF 
SP: “Logística reversa 
de lâmpadas contendo 
mercúrio”

Isac Roizenbatt Sede IBEF SP

21.03

Café da Manhã da 
Comissão de Planejamento 
Estratégico IBEF SP: 
“Strategy Execution – 
A morte do planejamento 
estratégico e o nascimento 
da execução da estratégia”

Renan Guedes Sede IBEF SP

27.03

Café da Manhã da 
Comissão de Tributos  
do IBEF SP: “Incidência  
de tributos no pagamento 
de JSCP”

Plinio José Marafon 
e Roberto Perez Sede IBEF SP

ABRIL

03.04

2° Edição – Café da 
Manhã da Comissão de 
Tributos do IBEF SP: 
“Incidência de tributos  
no pagamento de JSCP”

Plinio José Marafon 
e Roberto Perez Sede IBEF SP

10.04

Café da Manhã 
da Comissão de 
Sustentabilidade do IBEF 
SP: “Sustentabilidade: 
uma agenda estratégica 
inadiável“

Sonia Favaretto Sede IBEF SP

10.04 Café da Manhã – 
CFO Breakfast

Celso Kassab e  
Benicio Lemos Hotel Hilton Delloite
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André Luis Rodrigues
Presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP
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19.04

Café da Manhã de 
Finanças Corporativas:  
“A evolução do mercado 
de capitais brasileiro  
e a consolidação das 
atividades de RI”

Tereza Kaneta e 
Tatiana Assali Sede IBEF SP

23.04

Evento IBEF Mulher: 
“Mulher você tem 
um lugar reservado. 
Discutindo cotas  
para mulheres”

Ivanyra Correia;  
Sandra Guerra; 
Margarete Wolff  
e Anneli Majuri

Hotel Hilton Oracle

25.04 Coquetel Novos 
Associados

Restaurante 
Cantaloup PwC

27.04

Café da Manhã 
da Comissão de 
Tributos do IBEF SP: 
“Responsabilidade do  
CFO pela apuração  
do lucro e obrigação  
de propor dividendos”

Edison Carlos 
Fernandes Sede IBEF SP

MAIO

09.05

Café da Manhã do 
IBEF Mulher: “Atração 
e retenção: principais 
desafios”

Renata Fabrini Sede IBEF SP

10.05

Seminário IBEF Jovem : 
“Desafio na carreira de 
Finanças: o que esperar 
e como se preparar”

André Amaro; 
Edmundo Balthazar; 
Lucas Peschke e 
Marcelo Cioffi

Hotel Hilton PwC

15.05

Café da Manhã da 
Comissão Técnica: 
“Empresas a caminho do 
Mercosul: a experiência de 
investimento produtivo no 
Uruguai”

Rodrigo Ronzella Sede IBEF SP

18.05

Café da Manhã 
da Comissão de 
Sustentabilidade do IBEF 
SP: “Sustentabilidade na 
estratégia do Grupo CCR”

Francisco de Paula  
Assis N. Bulhões Sede IBEF SP

24.05

Seminário de Crédito: 
“Análise dos cenários de 
riscos – Perspectivas e 
efeitos da Crise no Brasil”

Oscar Rodrigues  
e Filippe Goossens Hotel Grand Hyatt Saint Paul

JUNHO

06.06 a 10.06 Encontro Socioesportivo Hotel Tivoli 
EcoResort – BA

Sodexo,
Banco Alfa, PwC, 
Serasa Experian, 
Totvs, Saint Paul, 
Grupo Pão de 
Açucar, Michael 
Page e Cyrela

07.06
Comissão de 
Sustentabilidade: 
Visita à Firmenich

Fábrica Fimenich

DATA TEMA PALESTRANTE(S) LOCAL PATROCINADORES

AGOSTO

02.08
Café da Manhã IBEF 
Mulher: “Networking para 
a vida e para a carreira”

José Augusto Minarelli Sede IBEF SP

09.08

Café da Manhã de 
Sustentabilidade: “Visão 
de sustentabilidade da 
Ticket Serviços – 
Uma abordagem 
para o Ticket Car”

Elóa Maria Ciraulo Sede IBEF SP

14.08

Café da Comissão de 
Impostos: “Alterações 
nas regras de preços de 
transferência”

Eliete Ribeiro Sede IBEF SP

16.08
Café da Manhã da 
Comissão de Governança 
Corporativa

José Rubens Vicari Sede IBEF SP

17.08 Almoço Diretoria Vogal Hotel Unique

22.08

Café da Manhã da 
Comissão de Finanças 
Corporativas: “O impacto 
do RH estratégico no 
sucesso de uma empresa”

Ugo Franco Barbieri Sede IBEF SP

28.08

Café da Manhã da 
Comissão de Riscos: 
“O uso de modelos em 
Finanças e Risco”

Alexandre Bess Sede IBEF SP

31.08 a 02.09 CFO Forum 2012 Diversos Grand Hotel 
Campos do Jordão IBM

SETEMBRO

04.09

Café da Manhã 
da Comissão de 
Sustentabilidade : “Ética, 
governança corporativa e 
valor em uma empresa”

Carlos Lessa Brandão Sede IBEF SP

13.09
Seminário IBEF Mulher: 
“Mulher Brasileira – 
A locomotiva do consumo”

Luiza Helena Trajano; 
Renato Meirelles e 
Micaela Merchan

Sede IBEF SP Pwc e Omint

14.09

Café da Manhã da 
Comissão de Tributos do 
IBEF SP: “Planejamento 
tributário estratégico”

Ricardo Mariz de 
Oliveira Auditorio Spazio JK

20 e 21.09

XXIII CONEF - 
Congresso Nacional de 
Executivos de Finanças: 
“Brasil: O Papel da Mais 
Jovem Potência no 
Contexto Mundial”

Diversos Hotel Unique Diversos

OUTUBRO

04.10

Café da Manhã da 
Comissão de Riscos: 
“Gestão de riscos e 
compliance em obras”

Felupe A. Isore 
Gutierrez Sede IBEF SP

05.10 Almoço Diretoria Vogal
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10.10

Seminário de 
Sustentabilidade: 
"Sustentabilidade  
na agenda do CFO”

Profº Nelson Carvalho; 
Sonia Favaretto; Luis 
Schiriak; Jorge Soto; 
Carlos Rossin; Jorge 
Mario Ricca; Marcio 
Macedo Costa e Profª 
Annelise Vendramini

Auditorio Spazio JK

16.10

Seminário de Segurança 
da Informação: “Desafios 
e responsabilidades dos 
administradores”

Marcelo Romcy;  
Edgar D'Andrea e  
Luis Carlos Dias Torres

Auditorio Spazio JK Proteus e PwC

24.10

Café da Manhã da 
Comissão de Tributos: 
“Incidência tributária  
sobre tesouraria”

Alvaro Taiar Sede IBEF SP

25.10

Café da Manhã da 
Comissão Técnica: 
“Psicoscoring – Proposta 
de um modelo de análise 
de crédito com variáveis 
psicológicas”

Pablo Rogers Sede IBEF SP

26.10
Almoço Prêmio  
Revelação em Finanças 
IBEF SP/ KPMG

Marcio Kumruian Buffet Leopolldo KPMG

29.10

Seminário IBEF Jovem: 
“Carreira de Finanças 
para jovens executivos – 
Tendências  
e oportunidades”

Daniel Levy; Edmundo 
Balthazar; Marcelo de 
Lucca e Luiz Ponzoni

Auditorio Spazio JK PwC

30.10

Café da Manhã da 
Comissão de Finanças 
Corporativas: “Fusões e 
aquisições – O Processo 
de M&A e a preparação 
das empresas para esse 
processo”

Leonardo Dell’Oso e 
Alexandre Pierantoni Sede IBEF SP

NOVEMBRO

07.11

Café da Manhã de 
Sustentabilidade: 
“Relações com 
a comunidade e 
desenvolvimento local”

Miriam Mesquita Sede IBEF SP

13.11

Café da Manhã Comissão 
de Tributos: “Lei do 
Bem – Incentivos fiscais 
para investimentos em 
P&D e inovação”

Marco Aurelio Machado Sede IBEF SP

23.11

Café da Manhã IBEF 
Mulher: “Uma reflexão 
sobre o impacto da 
promoção de saúde 
nas organizações”

Michela Merchan Sede IBEF SP

23.11 Almoço Diretoria Vogal Hotel Hyatt

29.11 Prêmio Equilibrista Fasano Bradesco; IBM;
BMW e PwC

Diretoria Técnica
Por André Souza – Vice-Presidente

O objetivo das Comissões Técnicas é promover a produção de conteúdo técnico de qualidade aos Ibefianos 
através de eventos, reuniões, seminários, visitas técnicas, pesquisas e também artigos para a revista IBEF News.

Em 2012, tivemos um aumento considerável de Ibefianos que se juntaram às diversas Comissões existentes. 
Podemos dizer que foi um ano de muito sucesso nas práticas e na produção dessas Comissões.

Foi também um ano de consolidação, pois cada Comissão iniciou a montagem de grupos de trabalho específicos, 
o que será uma grande novidade para 2013. Esses grupos tratarão de temas de particular interesse dos executivos 
financeiros, com uma capacidade de detalhamento muito maior do que a feita até então.

Tivemos a criação da Comissão de Mercado de Capitais, concebida em meados de 2012, e que em 2013 produ-
zirá vários eventos e discussões técnicas, agregando ainda mais conhecimento para os nossos associados.

Quero destacar e agradecer o brilhante trabalho efetuado pelos Coordenadores e aos demais Ibefianos que em 
muito contribuíram para o sucesso das Comissões de trabalho.
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No segundo semestre, contamos com a participa-
ção de Eloá Santos, gerente de comunicação interna 
e responsabilidade social da Edenred; Carlos Eduardo 
Lessa Brandão, do IBGC, e Miriam Mesquita, gerente 
de responsabilidade social e ambiental da Porto Seguro.

Em junho foi realizada uma visita à Firmenich, que é 
a maior indústria de capital fechado de aromas e fra-
grâncias do mundo. O foco da visita foi mostrar, na prá-
tica, como a sustentabilidade se insere na estratégia e 
no cotidiano da empresa, abrangendo desde o projeto 
e a construção da nova fábrica até a operação diária 
de seus processos. Roberto Dupin, diretor financeiro 
da companhia, organizou uma excelente recepção aos 
membros do IBEF.

Outro evento importante da Comissão de Susten-
tabilidade foi o II Seminário de Sustentabilidade, cujo 
tema foi “A Sustentabilidade na Agenda do CFO”, rea-
lizado em outubro. Participaram do evento o Prof. Nel-
son Carvalho (USP), Sônia Favaretto (BM&FBovespa), 
Luiz Pires (AES), José Roberto Kassai (Fipecafi), Sér-
gio Mindlin (Instituto Ethos), Luis Schiriak (IBEF), Jor-
ge Soto (Braskem), Carlos Rossin (PwC), Jorge Ricca 
(BB DTVM), Márcio Macedo Costa (BNDES), Profa. 
Annelise Vendramini (FIA) e Mário Sérgio Vasconcelos 
(Febraban).

Flávio Ramos
(coordenador da Comissão de  
Governança Corporativa)

A Comissão de Governança Corporativa aprofun-
dou alguns estudos com o mercado e a academia ao 
longo de 2012. Contamos com professores, acadêmi-

Alexandre Bess
(coordenador da Comissão de Riscos 
Financeiros)

Durante 2012, a Comissão de Riscos realizou eventos 
e discussões de interesse técnico aos gestores que con-
tinuamente devem tomar decisões em um ambiente 
incerto e volátil como o brasileiro. Destaco os cafés da 
manhã, que discutiram temas como o uso de modelos 
em Finanças e Risco, a gestão de risco e compliance em 
obras, dentre outros.

Da mesma forma, a Comissão espera prosseguir com 
sua missão durante no ano de 2013, integrando inte-
resses, promovendo eventos e debatendo com seus as-
sociados aspectos atuais sobre riscos, incertezas nos 
negócios e formas de contornar ou mitigar tais possi-
bilidades. Contamos novamente com a presença e co-
laboração de todos os Ibefianos para fazermos nossa 
Comissão de Riscos cada vez melhor.

Carla Leal
(coordenadora da Comissão de  
Sustentabilidade)

2012 foi um ano com muitos eventos para a Comissão 
de Sustentabilidade. Sete cafés da manhã trataram de 
temas de sustentabilidade cujos efeitos impactam dire-
tamente o core business das empresas. No primeiro se-
mestre, contamos com palestras de Aron Zylberman, 
diretor de sustentabilidade da Cyrela; Isac Roizenblatt, 
diretor da Abilux; Sônia Favaretto, diretora de susten-
tabilidade da BM&FBovespa, e Francisco Bulhões, di-
retor de comunicação da CCR.
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(coordenador da Comissão de Tributos)
A Comissão de Tributos teve um ano bastante inten-

so em 2012, com eventos direcionados aos tomadores 
de decisão. Contamos com palestrantes renomados, 
tais como representantes de organismos do governo – 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, gesto-
res tributários de organizações, integrantes das princi-
pais empresas de auditoria e consultoria e tributaristas 
renomados.

Destaco também o seminário “IFRS no encerramen-
to das demonstrações financeiras”, realizado em feve-
reiro de 2013, com a presença das empresas de audito-
ria (Big Four) e CVM.

Tércio Garcia
(coordenador da Comissão de  
Planejamento Estratégico)

Em 2012, a Comissão de Planejamento Estratégico 
consolidou a sua estruturação e realizou eventos de 
grande qualidade e conteúdo para os associados e con-
vidados do IBEF SP. Os cafés da manhã realizados tra-
taram diversos temas, dentre eles: strategy execution – a 
morte do planejamento estratégico e o nascimento da 
execução da estratégia.

Em 2013, contaremos com uma programação que 
certamente trará muito conteúdo técnico e foco no 
equilíbrio e integração entre mundo acadêmico e mun-
do corporativo. Agradecemos a oportunidade e conta-
mos com o apoio e a colaboração de todos para mais 
um ano de muito trabalho e realizações.

cos, consultores em pequenas, médias e grandes em-
presas para desenvolver pautas que são de interesse de 
nossa audiência. Foram temas de nossos eventos as-
suntos como ética, governança corporativa e valor em 
uma organização.

Percebemos o crescimento da importância do tema 
governança corporativa em pesquisas e junto a gestores 
de mercado, o que nos traz muita satisfação e a certeza 
de que poderemos atingir uma maturidade ainda maior 
em temas relacionados, notando a influência na capaci-
dade de pensar e agir dos diversos agentes nas estrutu-
ras de apoio e na gestão do dia-a-dia dos negócios.

Louremir Reinaldo Jeronimo
(coordenador da Comissão de  
Tecnologia da Informação)

A Comissão de Tecnologia da Informação em 2012 
teve como foco a criação de um grande evento que foi 
o Seminário Segurança da Informação, que passará a 
ser realizado anualmente, visando informar e debater 
com os executivos financeiros o assunto, cada vez mais 
importante na agenda das organizações.

Também tivemos a oportunidade de discutir em 
eventos de cafés da manhã vários temas, dentre eles a 
gestão de crises e continuidade de negócios das empre-
sas. Outra atividade importante neste ano foi a geração 
de conteúdo técnico em nossa revista através de vários 
artigos sobre tecnologia na gestão estratégica e boas 
práticas de gestão de serviços terceirizados.

Luis Rodeguero
(coordenador da Comissão de  
Finanças Corporativas)

Como resultado do sucesso e da visibilidade que ga-
nhou em 2010-2011, a Comissão atraiu vários Ibefianos 
que deram uma nova energia promovendo eventos 
importantes e permitindo a estruturação de um novo 
modelo de trabalho.

Ao longo de 2012, realizamos eventos que aborda-
ram questões como a evolução do mercado de capitais; 
a consolidação das atividades de Relações com Investi-
dores; o processo de M&A e a preparação das empre-
sas, entre outros tópicos.

Somos muito gratos à dedicação deste grupo! E es-
tamos agora com um excelente time pronto para os 
desafios de 2013!
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2012: o ano da reali-
zação de um sonho
Por Luciana Medeiros von Adamek

A iniciativa continua a crescer, mas antes do cres-
cimento tivemos um fator importante de participação 
das associadas atuais nos eventos do IBEF como um 
todo e nas iniciativas de networking. No início do ano, 
realizamos uma pesquisa entre as Ibefianas, demons-
trando o perfil da mulher de finanças. Essa pesquisa foi 
destaque em veículos de grande circulação, divulgando 
o Instituto e as Ibefianas.

Tivemos eventos importantes ao longo do ano pas-
sado. O primeiro abordou a discussão sobre cotas para 
mulheres nos conselhos de administração, com mulhe-
res de representatividade como Sandra Guerra, presi-
dente do Conselho do IBGC; Ivanyra Correia, CFO 
Latin America da Penske South America; Margare-
te Wolff, vice-presidente de Práticas de Negócios da 
Oracle; e Anneli Majuri, diretora de Relações Públicas 
e Comunicações da BPW International.

Alinhados com as expectativas das Ibefianas, efe-
tuamos outros eventos que discutiram os principais 
desafios da atração e retenção de talentos, networking 
para a vida e para a carreira, o impacto da promoção 
de saúde nas organizações, além de almoços e jantares 
de integração.

Como sempre, o evento de destaque foi o 3º aniver-
sário do IBEF Mulher com o tema: “Mulher brasileira 
– a locomotiva de consumo”. Nesse evento, tivemos 

Participação expressi-
va e novas parcerias
Por Álvaro Vilela de Souza e Marco Castro

2012 foi um ano em que conseguimos operacionalizar 
o que havia sido pensado no planejamento estratégico 
de 2011. Ótimos eventos, com uma qualidade ímpar e 
presença marcante de jovens.

Seminários, Encontro Socioesportivo, XXIII Co-
nef, Prêmio Revelação em Finanças e Seminário sobre 
Tendências e Oportunidades de Carreira foram alguns 
eventos em que o IBEF Jovem esteve presente de ma-
neira bem expressiva.

uma palestra com Ana Michela Merchan, gestora do 
núcleo de saúde e prevenção da Omint, sobre saúde no 
ambiente de trabalho, que hoje é uma grande variável 
na gestão do capital humano. Abordamos também em 
uma palestra de Renato Meirelles, sócio-diretor do Data 
Popular, os estudos sobre o perfil da mulher da nova 
classe média e sua importância no mercado consumidor.

Essa palestra foi seguida por um debate sobre a nova 
visão do consumo e a sua influência na estratégia das 
empresas. Mediado por Maria José Cury, sócia da 
PwC, teve como convidados Alfredo Benito, CFO da 
Lenovo; Suzana Pamplona, diretora de Pesquisa e Inte-
ligência de Mercado da Johnson&Johnson; e Ronaldo 
Bueno, diretor de Marketing da Netshoes.

Para encerrar, trouxemos uma palestrante que 
sempre foi o sonho do IBEF Mulher: Luiza Hele-
na Trajano, presidente do Magazine Luiza. Luiza 
fez um panorama do mercado consumidor e do Ma-
gazine Luiza. Além disso, compartilhou experiên-
cias sobre sua vida profissional que enriqueceram o 
evento e que as associadas podem aplicar na prática. 
Em suma, realizamos mais um ano de compartilhamen-
to de conhecimento, demonstrando a participação ativa 
da mulher executiva no ambiente corporativo. Conti-
nuamos engajadas na busca de trazer temas que sejam 
interessantes para os associados (homens e mulheres) e 
de ampliar a quantidade de associadas e o networking. 
As iniciativas do IBEF Mulher são elaboradas por vá-
rias Ibefianas, que trazem ideias e energia para preparar 
eventos que atendam as necessidades e expectativas 
dos associados. Esse é o resultado de todo o grupo.

Ainda em 2012, fomos convidados para participar de 
um grupo formado por lideranças jovens da Fiesp (CJE), 
Ciesp (NJE), CRA (CJA), BM&FBovespa (Ação Jo-
vem), Lide (Lide Futuro), Associação Comercial de SP 
(FJE), Junior Chamber International e Secovi (Secovi 
NE). Esse grupo tem por objetivo compartilhar conheci-
mento e eventos. Tenho certeza de que nosso Instituto 
não só poderá colher os frutos dessa parceria como será 
um dos grandes provedores de networking e de conteú-
do técnico.

Acreditamos em um 2013 ainda melhor, não só do 
ponto de vista técnico como de networking, fazendo a 
“marca” IBEF Jovem ainda mais forte no nosso meio.
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Inovação para revelar 
talentos
Por José Claudio Securato

O Premio Revelação em Finanças IBEF SP / KPMG se 
consolidou como a mais importante e representativa pre-
miação para jovens executivos da área no Brasil. Em sua 
nona edição, foi possível percebermos a maturidade que 
o prêmio atingiu pela qualidade dos trabalhos recebidos e 
pela representativa e dedicada Banca Examinadora.

A premiação é dada a trabalhos de profissionais que 
reflitam a execução das funções na área financeira com 
inovação, criatividade, aplicabilidade e resultado prático 
mensurável, respeitando o limite de idade de 35 anos.

Destaco o trabalho da Banca Examinadora e cada 
um de seus membros: Prof. José Roberto Securato 
(da FEA/USP, presidente da Banca), Thomas Brull 
(Equipav, vice-presidente da Banca Examinadora), 
Alexandre Mafra (Totvs), Alfredo Benito (Lenovo), 
Christiane Aché (Alstom), Eduardo Toledo (MSP Par-
ticipações), Francisco Camina (Estadão), Hugo Beth-
lem (ECR Brasil), José R. Lettiere (Alpargatas), Luis 
Blanco (Odontoprev), Luiz Cerresi (Cielo), Mario Ma-

Mais emoção para ho-
menagear o executivo 
de finanças do ano
Por André Luis Rodrigues

A 29ª edição do Prêmio Equilibrista reconheceu três 
grandes profissionais: André Covre, diretor financeiro 
e de Relações com Investidores da Ultrapar Participa-
ções; José Roberto Lettiere, CFO e diretor de Relações 
com Investidores da Alpargatas; e Vitor José Fabiano, 
vice-presidente de Finanças e Administração da Bun-
ge. De forma democrática, os associados do IBEF SP e 
formadores de opinião do mercado votaram e elegeram 
José Roberto Lettiere o executivo de finanças do ano.

A premiação de 2012 contou com importantes inova-
ções, primeira delas foi uma pré-seleção dos candidatos 
levando em consideração a opinião de formadores de 
opinião do mercado, e coube ao conselho de administra-
ção selecionar os três indicados ao prêmio, e seguindo a 
tradição do processo de seleção, os três finalistas tive-
ram a oportunidade de defender pessoalmente as suas 
candidaturas junto aos associados, durante o almoço de 
confraternização, realizado no dia 19 de outubro.

fra (Wheaton), Rinaldo Pecchio (AES Brasil), Rodrigo 
Silva, Rogério Menezes (AkzoNobel), Vitor Fabiano 
(Bunge), Prof. Wesley Mendes da Silva (FGV), e Prof. 
William Eid (FGV).

O processo de avaliação do premiado foi alterado 
nesta última edição. Ao término das inscrições, a Ban-
ca Examinadora se reuniu e selecionou os três finalis-
tas, que tiveram a oportunidade de apresentar seus 
trabalhos para a própria Banca e Corpo Diretivo do 
IBEF SP, uma inovação na sistemática de avaliação.

Cada membro da Banca depositou seu voto em um 
envelope optando por um dos três candidatos. No al-
moço de premiação, conhecemos Raphaela Sayuri Y. 
Antonioli como vencedora do Prêmio Revelação em 
Finanças IBEF SP/KPMG de 2012. As duas menções 
honrosas foram dadas para Juliano Ribeiro e José Vi-
nicius de Oliveira Alves. Outra novidade nessa nona 
edição foi a criação do prêmio «Incentivo ao talento a 
jovens executivos de finanças», que foi entregue a Ro-
drigo Silva, na época CFO da Elektro, empresa na qual 
atua a jovem executiva vencedora.

É muito importante agradecer a KPMG pela parce-
ria no Prêmio Revelação em Finanças e parabenizar os 
três finalistas pelos excelentes trabalhos.

Outra novidade foi o fator surpresa: o nome do ven-
cedor foi revelado somente na noite de premiação, o 
que provocou suspense e trouxe mais emoção para o 
processo. Foi uma dura tarefa ter que escolher apenas 
um dos candidatos, pois consideramos que os três indi-
cados são vencedores.

Durante a cerimônia do Prêmio Equilibrista, realiza-
da no dia 29 de novembro, aconteceu também a 22ª 
edição do Prêmio Destaque IBEF. Nessa oportunida-
de, foram homenageados mais três grandes profissio-
nais: Henrique de Campos Meirelles, ex-presidente do 
Banco Central e presidente do Conselho Consultivo 
da J&F; Laercio Cosentino, presidente da Totvs SA; 
e Marco Antonio Bologna, presidente da TAM Linhas 
Aéreas e TAM SA.

Dessa forma, o IBEF SP contribuiu mais uma vez 
para a valorização e o desenvolvimento da comunidade 
financeira. A função finanças e o seu principal execu-
tivo, o CFO, sempre foram e sempre serão decisivos 
para liderar organizações para o sucesso. Esta premia-
ção é a prova de que o executivo financeiro assumiu, 
definitivamente, em conjunto com os CEOs, a copilo-
tagem das organizações.
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Por Leonardo Barros
Em 2011, recebemos a missão clara de investir em 

branding, objetivo que está diretamente ligado ao pla-
nejamento estratégico do Instituto. Nossa meta foi 
agregar valor para a marca do IBEF SP por meio de 
diversas frentes de atuação. Gostaria de destacar três 
em especial nessa retrospectiva.

Uma vitória a olhos vistos foi a reestruturação ou 
o “reempacotamento” do Encontro Socioesportivo. 
Alteramos um pouco a dinâmica do evento. Mudamos 
a logística ao optar por um novo local para a realização 
do encontro em 2012, decisão que envolveu bastante 
energia da Vice-Presidência de Marketing e do staff do 
IBEF para encontrar um hotel que oferecesse um alto 
padrão de qualidade aliado a condições mais interes-
santes para nossos associados e nossos patrocinadores.

Houve um grande esforço da nossa Vice-Presidência 
para entender o que o nosso cliente interno, os asso-
ciados, queriam e também para fortalecer o relaciona-
mento com patrocinadores e parceiros, criando uma 
nova forma de interação para as marcas durante o 
encontro. Isso exigiu de nós não apenas a capacidade 
de reembalar um produto tradicional para novos de-
sejos como também a capacidade de execução, junto 
ao competente staff do IBEF SP, para fazer as coisas 
acontecerem da forma adequada. Esse investimento 
de energias e sinergias garantiu que o evento fosse um 
sucesso absoluto, com grande aprovação por parte dos 
associados, patrocinadores e apoiadores.

Outra grande vitória é a revista do IBEF SP, que con-
ta com um novo formato, editorial renovado e obteve 

também maior profissionalização comercial. Através 
do trabalho vindo da Grappa Editora e coordenado pela 
Vice-Presidência de Marketing, estamos apresentando 
a revista para o mercado.

Obter o IVC em 2012 foi um passo fundamental para 
isso, pois podemos mostrar um produto que é audita-
do e tem credibilidade para competir com outras pu-
blicações. Conseguimos manter uma boa relação com 
grande parte das agências de comunicação do Brasil, 
colocando o IBEF SP no radar de oportunidades. Esse 
esforço soma-se ao gerenciamento da qualidade edito-
rial, condição sine qua non para que tenhamos um públi-
co leitor que acompanha e elogia a revista.

Por último, destaco o aumento da interlocução com 
potenciais parceiros para o IBEF SP. Em 2011 e ao 
longo de 2012, investimos uma energia muito gran-
de para executar uma agenda institucional junto aos 
principais veículos de comunicação que influenciam a 
opinião da comunidade financeira e assim criar uma 
relação mais próxima entre essas mídias, seus forma-
dores de opinião e o Instituto.

Todas essas ações foram ao encontro do nosso 
objetivo de branding. Queremos ser cada vez mais 
percebidos pelos formadores de opinião, pela nossa 
comunidade de f inanças e pelos nossos parceiros. 
Nossa gestão esteve em sintonia com o objetivo es-
tratégico que foi definido: o fortalecimento da mar-
ca do IBEF SP para que ela fosse melhor percebida 
pela comunidade f inanceira e o restante do merca-
do. Além destas iniciativas, apoiamos e energizamos 
todas as atividades que envolveram o revigoramento 
da imagem do Instituto.
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teO IBEF SP transferiu, em julho de 2012, sua 
sede para a Av. Juscelino Kubitschek, 1726, em 
um prédio moderno com salas de eventos e cen-
tro de convenções próprio. As novas instalações 
possibilitaram ao Instituto realizar um maior nú-
mero de palestras e seminários ao longo do ano, 
oferecendo mais conforto e praticidade para os 
associados.

A nova sede passou também por uma grande 
reforma, concluída em janeiro de 2013. O pro-
jeto contemplou novas divisórias, duas amplas 
salas para reuniões e espaço adequado para o 
staff, compondo um conjunto funcional e am-
biente renovado.

A viabilização financeira do projeto foi possí-
vel com a contribuição de associados e de em-
presas parceiras. Como forma de agradecimen-
to, os nomes e logomarcas dos patrocinadores 
serão aplicados em um painel a ser fixado nas 
dependências da sede.

Em agosto de 2012, entrou no ar o novo site 
do IBEF SP (www.ibefsp.com.br). O endereço 
anterior (www.ibef.com.br) ficou sob responsa-
bilidade do IBEF Nacional.

Uma das intenções do novo site foi melhorar a 
experiência do usuário, facilitando a navegabili-
dade pelos diversos conteúdos: notícias, artigos, 
eventos, vídeos, revista IBEF News, entre outros.

“Deixamos o portal simples para navegar e 
acessar as informações. É importante que ele seja 
uma ferramenta que o executivo de finanças pos-
sa usar para se atualizar e saber mais sobre o IBEF 
SP”, afirmou William Hertz, sócio da APIS 3,  
empresa responsável pelo projeto.

O site também foi pensado para se adequar à era 
das redes sociais. Praticamente todos os conteú-
dos podem ser compartilhados via e-mail ou nas 
redes Facebook, Twitter, Google Plus e LinkedIn.

Outro benefício relevante é dar aos parceiros do 
IBEF SP a oportunidade de ter mais um canal de 
comunicação com os associados, por meio da divul-
gação de anúncios publicitários dentro do portal.

Presença do IBEF SP na mídia
Fonte: RAF Comunicação

Estão registrados abaixo alguns dos principais veículos que mencionaram o IBEF SP no ano passado.
Ao todo foram publicadas 567 matérias*; destas, em 303 o instituto foi a única fonte citada.

Resultado por tipo de mídia

Internet 482
Jornal 71
Revista 13
TV 1

Algumas das inserções do IBEF SP na imprensa

Veículo Frequência Mídia
Brasil Econômico 5 Jornal
DCI 7 Jornal
Diário do Comércio/MG 2 Jornal
Diário do Nordeste/CE 2 Jornal
Empresas & Negócios 4 Jornal

Veículo Frequência Mídia
Folha de S.Paulo 3 Jornal
IstoÉ Dinheiro 2 Revista
Jornal da Tarde 1 Jornal
O Estado de S.Paulo 2 Jornal
O Globo/RJ 1 Jornal
Revista Administrador
Profissional 1 Revista

RI– Relações com
Investidores 3 Revista

TV Cultura 1 TV
Valor Econômico 34 Jornal
Valor Invest 1 Revista
Você S.A 2 Revista
Zero Hora/RS 4 Jornal

*O total, registrado entre 01/01/2012 e 31/12/2012, não necessariamente implica em 100% das matérias efetivamente publicadas.
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Por Redação
Corpo Diretivo 2013-2014

IBEF SP elege 
Corpo Diretivo para 
o biênio 2013-2014
Chapa “Compromisso com a Inovação” é aprovada por unanimidade dos 
associados em assembleia geral ordinária

A eleição dos membros dos Conselhos de Adminis-
tração e Fiscal do IBEF SP para o próximo biênio 
foi realizada no dia 4 de fevereiro, em assembleia 

geral ordinária na sede do IBEF SP. Conforme previsto no 
Estatuto da entidade, a convocação para o pleito foi publi-
cada nos jornais e enviada por e-mail para os associados, de 
forma que os interessados tivessem a oportunidade de apre-
sentar suas chapas até o dia da eleição.

Durante a assembleia, diversos Ibefianos reconheceram 
as realizações da gestão anterior, encerrada em fevereiro de 
2013. Carlos Alberto Bifulco, membro da mesa organizado-
ra, foi um dos que tomaram a palavra: “Gostaria de deixar 
registrados os agradecimentos dos associados pelo trabalho 
desenvolvido por todos os conselheiros, o presidente do 
Conselho de Administração, Keyler Carvalho Rocha, e o 
presidente da Diretoria Executiva, André Rodrigues. Nós 
estávamos bastante esperançosos e eles cumpriram com 
aquilo que foi proposto”.

Ao final das manifestações, foi dada uma salva de palmas 
ao Corpo Diretivo do biênio 2011-2012.

Gestão 2013-2014
A eleição da nova gestão foi rápida e em clima de con-

vergência. Candidata única, a chapa “Compromisso com a 
Inovação” foi aprovada por unanimidade pelos participan-
tes. Henrique Luz, sócio e membro do Comitê de Liderança 
da PwC, foi escolhido para a presidência do Conselho de 
Administração.

“A inovação é um objetivo que será perseguido por nós, 
no dia a dia da gestão do IBEF, nos próximos anos. Eu en-

tendo que a inovação está no contexto de apoiar os nossos 
CFOs, os nossos executivos de finanças, a galgar novas eta-
pas de suas carreiras e serem CEOs que não vão perder a 
característica de executivos de finanças", destacou Luz.

Keyler C. Rocha assumiu como vice-presidente do Conse-
lho de Administração. “A nova chapa eleita é constituída de 
nove membros; sendo seis do antigo conselho e três novos 
conselheiros. Essa renovação é saudável para a entidade e 
muito positiva”, afirmou na ocasião.

José Claudio Securato, diretor-presidente do Saint Paul 
Advisory Services, foi indicado para a presidência da Diretoria 
Executiva. A decisão agradou muitos Ibefianos. Entre eles, o 
veterano Walter Machado de Barros, que já liderou a entida-
de por duas gestões: “O José Claudio foi quem, a pedido da 
nossa diretoria na época, organizou, implantou e desenvolveu 
o IBEF Jovem. Foi o passo inicial para uma renovação do qua-
dro associativo que hoje é esse brilhantismo que vivenciamos. 
Fico muito feliz por estar se concretizando hoje algo que pen-
samos há quatro, cinco anos atrás”, relembrou emocionado.

Securato ressaltou que a gestão que se inicia em 2013 es-
tará afinada com o trabalho desenvolvido pelas lideranças 
anteriores. “É uma gestão de continuidade dos trabalhos 
feitos pelo Leonardo Rocha, Thomas Brull, depois pelo Ro-
drigo Kede, e, mais recentemente, pelo André Rodrigues. 
Estive presente em todas essas diretorias e aprendi bastan-
te. O grupo nomeado pelo Conselho para assumir a Direto-
ria é um grupo forte, é um grupo de conhecedores do Insti-
tuto. Agora temos a obrigação de continuar esse trabalho e 
fazer com que o IBEF SP continue gerando resultados cada 
vez mais sustentáveis”, concluiu. v
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Demonstrações financeiras

IFRS em pauta
Durante evento, especialistas esclareceram dúvidas sobre a aplicação 
das normas internacionais de contabilidade e da legislação nacional

O Seminário IFRS no Encerramento das Demons-
trações Financeiras, realizado no dia 21 de feve-
reiro, na sede do IBEF SP, contou com a parti-

cipação de representantes das Big Four: Deloitte, Ernst 
& Young Terco, KPMG e PwC; da Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM); e da Fundação Getúlio Vargas.  
Os cinco painéis do evento abordaram os temas Instru-
ção CVM 527, IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 e o Fim do Regi-
me Tributário de Transição – RTT .

Instrução CVM 527
A primeira conferência foi apresentada pelo supe-

rintendente de Normas Contábeis da CVM, José Car-
los Bezerra, que discutiu a Instrução CVM 527 – Laji-
da (Ebitda). Segundo Bezerra, o objetivo da norma 
é estabelecer parâmetros para a divulgação voluntá-
ria com vistas a proporcionar aos usuários informa-
ções que possam ser compreendidas e comparáveis.

O superintendente destacou, em particular, o arti-
go 2º, que determina que o cálculo do Lajida e do Lajir 
(Ebit) deve ter como base os números apresentados nas 
demonstrações contábeis de propósito geral previstas no 
Pronunciamento Técnico CPC 26 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis.

Ele afirmou que a divulgação do cálculo do Lajida e 
do Lajir precisa ser acompanhada da conciliação dos 
valores constantes das demonstrações contábeis refe-

ridas no caput. “Ou seja, memória de cálculo. Isso tem  
que estar presente para que o usuário possa fazer o ajus-
te que achar necessário para o índice que a empresa esti-
ver apresentando”.

Também foi destacado o artigo 4º, que menciona que 
a companhia pode optar por divulgar os valores do Laji-
da e do Lajir excluindo os resultados líquidos vinculados 
às operações descontinuadas. O palestrante ressaltou 
que é importante saber que os outros itens referidos so-
mente podem ser usados para ajuste quando constarem  
nos registros contábeis que serviram de base para a ela-
boração das demonstrações contábeis do período. “Não 
é qualquer ajuste. Tem que estar nos registros contá-
beis”, sublinhou.

O Artigo 7º menciona que toda a divulgação relativa 
ao Lajida e o Lajir deve ser feita de forma consistente e 
comparável com a apresentação de períodos anteriores. 
Em caso de mudança, deve ser apresentada justif icativa, 
bem como a descrição completa da mudança introduzi-
da. Para Bezerra, “é o mesmo princípio que rege as esco-
lhas de políticas contábeis da empresa, que têm que ser 
uniformes ao longo do tempo e podem mudar contanto 
que essa alteração seja justif icável”.

IFRS 12 em debate
O segundo painel foi ministrado pelo sócio da Deloitte, 

Alexandre Cassini, que discorreu sobre o tema IFRS – 

Alexandre Cassini (Deloitte)

Ramón Dirk (KPMG)José Carlos Bezerra (CVM)
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Divulgação de investimentos em outras entidades. Para 
Cassini, a ideia do IFRS é estabelecer a informação ne-
cessária para avaliar a natureza e os riscos associados de 
investimentos em outras entidades e os efeitos desses 
investimentos sobre a posição f inanceira, desempenho 
financeiro e f luxos de caixa.

O palestrante comentou os requerimentos de divulga-
ção aplicados (ou mudanças em determinado período), 
julgamentos e premissas. Na explanação, deixou eviden-
te que a entidade que reporta detém controle sobre ou-
tra entidade e sobre conjunto em determinado acordo.  
O tipo de acordo conjunto (Joint Venture ou operação em 
conjunto) vale atenção dobrada.

Segundo Cassini, o primeiro conceito trazido pelo IFRS 
12 em relação aos requerimentos específ icos de divulga-
ção refere-se a julgamentos e premissas que a adminis-
tração utilizou para informar por que a companhia tem 
controle sobre uma determinada entidade e qual julga-
mento utilizado pela administração para concluir que ela 
tem controle sobre uma determinada subsidiária.

“Hoje, no Brasil, especif icamente pelo requerimento da 
apresentação de demonstrações pela lei das Individuais, 
já existe um certo nível de divulgação em relação às Con-
troladas”, ressaltou. O sócio da Deloitte completou que 
as informações f inanceiras sumarizadas sobre as subsidi-
árias é outro ponto que não pode ser negligenciado.

Cassini chamou atenção para os negócios controlados 
em conjunto e associadas, fazendo-se necessário ter in-
formações que permitam ao usuário da demonstração 
f inanceira entender a natureza, extensão e efeitos f inan-
ceiros dos interesses detidos, incluindo os riscos associa-
dos com os respectivos interesses.

Poder e controle
A terceira apresentação do evento f icou com o sócio 

da KPMG, Ramón Dirk Jubels, que tratou sobre IFRS  
10/CPC 36 (R3) – Demonstrações f inanceiras consolida-
das. De acordo com o executivo, há uma nova definição 
de controle na área e mesmo que em muitos casos não 
haja mudança na existência de controle, a base concei- 
tual para esta foi transformada.

“Isso signif ica mudanças na captação de informação, 
substituição nos sistemas, nos controles internos, na do-
cumentação que o empresário possui e nas divulgações. 
Mesmo que ele se sinta seguro de que essa norma não 
traz diferença na conclusão, o mesmo acaba impactado 
por ela. E mais: a norma traz o conceito de direito de 
votos”, destacou.

Na visão de Jubels, o controle deve ser avaliado de for-
ma continua. Para ele, é fato que o conceito de poder 
mudou e que para deter o poder é necessário que o inves-

Demonstrações financeiras

Sérgio Bento (PwC)

Edison Fernandes (FGV)

André Souza (Ernest & Young)
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tidor tenha direitos existentes que dão capacidade para 
dirigir atividades relevantes.

“Antigamente, poder era simplesmente poder de deci-
são sobre as políticas operacionais e f inanceiras. Agora, 
isso mudou para ações relevantes que são aquelas que 
inf luenciam de maneira expressiva os retornos. A norma 
reconhece que há várias entidades que têm um conjunto 
de atividades operacionais e de f inanciamento que afe-
tam o retorno”, completou.

Um dos pontos altos da palestra de Jubels foi a questão 
sobre se os direitos de voto são relevantes para avaliar 
se o investidor tem poder sobre a investida. Ele foi dire-
to: “A investida é controlada através de direitos de voto.  
O investidor pode ter direitos de voto suficientes para di-
rigir as atividades relevantes da investida”.

Joint Venture, Joint Operation
O quarto tópico do seminário foi “IFRS 11 (CPC 19) 

– Novos conceitos de Joint Venture e Joint Operation”.  
O palestrante Paul Sutcliff, sócio da Ernst & Young Ter-
co, trouxe para os participantes do evento, de maneira 
prática e resumida, um panorama sobre negócios em 
conjunto e as operações controladas em conjunto.

Ele explicou que as partes que detêm controle conjun-
to possuem direitos sobre os ativos e obrigações quanto 
aos passivos do acordo. “É necessário reconhecer ativos, 
passivos, receitas, despesas e as partes proporcionais à 
participação”, enfatizou.

De acordo com Sutcliff, as entidades controladas em 
conjunto precisam de método de equivalência patrimo-

nial ou consolidação proporcional. Também devem seguir 
a mesma linha das operações em conjunto, ou seja, elas 
têm direitos sobre os ativos e obrigações quanto aos pas-
sivos do acordo.

Em relação aos empreendimentos controlados em 
conjunto, as partes que detêm controle conjunto pos-
suem direitos sobre os ativos líquidos do acordo, explicou  
o palestrante.

Fim do RTT
Um dos assuntos mais discutidos na atualidade é o f im 

do Regime Tributário de Transição. Finalizando a série 
de conferências, Sérgio Bento, sócio da PWC, abordou o 
tema “O Fim do RTT e Convergência das Normas IFRS 
para Fins de Apuração do Lucro Real – Fim do goodwill?”. 
Bento iniciou sua exposição com a pergunta: “Com a ex-
tinção do RTT, como ficaria a avaliação?”.

Segundo o palestrante, a ideia da Receita Federal é 
migrar para a situação do IFRS, onde este ágio não se-
ria mais a diferença entre o valor pago e o patrimônio 
líquido da empresa adquirida, mas sim na forma conhe-
cida na distribuição do PPA, não valendo como residual.  
“Ou seja, aquela ordem de prioridade de alocação da 
mais valia daquilo que se paga além do património líquido 
da empresa seria destinada”, complementou.

Bento ressaltou que é importante sempre haver o registro 
em subcontas distintas, pois esse controle se impôs dentro 
dessa medida e é exigido firmemente pela Receita Federal.

Ao falar sobre avaliação de investimento, destacou o 
PPA Fiscal, estabelecimento da vida útil econômica. Ben-

Da esq. p/ a dir.: Edison Fernandes (FGV); Paul Sutcliff (Ernest & Young); Sérgio Bento (PwC); José Carlos Bezerra (CVM); 
Ramón Dirk (KPMG); Alexandre Cassini (Deloitte)

Público

Demonstrações financeiras

to mostrou que os ativos tangíveis e intangíveis devem 
ser avaliados a valor justo, e que devem ser discutidas as 
marcas, terrenos e carteira de clientes. Quanto ao laudo, 
esse deve ser “elaborado por perito independente e regis-
trado em cartório de título e documentos”.

No tópico “Incorporação, fusão, cisão – goodwill”, o 
executivo destacou que, pela proposta apresentada pelo 
Fisco para edição da medida provisória que dará f im ao 
RTT, o goodwill não poderá ser amortizado f iscalmente.

“Trocando em miúdos, isso quer dizer que o ágio que 
era calculado pelo valor pago menos valor patrimonial e 
gerava um benefício f iscal garantido, a partir de agora 
envolve cômputos mais complicados e traz uma série de 
incertezas sobre a amplitude do ganho f iscal”, resumiu.

Debate
O debate de encerramento, moderado por Edison Car-

los Fernandes, professor da Fundação Getulio Vargas 
(Direito GV), discorreu sobre assuntos variados, como 
mais-valia, laudos internos, Receita Federal, entre ou-
tros. Entre as perguntas feitas pelo público, ganhou des-
taque a questão “Qual o risco de se ter mais uma vez 
uma lei tributária inf luenciando na contabilidade e os 
prejuízos disso acontecer?”.

Os debatores afirmaram que as novidades trazidas 
com o f im do RTT têm causado bastante preocupação 
aos auditores, gestores, contadores e ao mercado de ca-
pitais desde que foi analisada.

Porém, concordaram que apesar de toda a celeuma 
causada, pode-se dizer que essas mudanças intentam 

aperfeiçoar a qualidade da informação contábil divulga-
da (focando principalmente sua utilidade para o usuá-
rio dessa informação). Também trazem melhorias para 
a compreensão das informações, analisar a relevância, 
comparabilidade e, f inalmente, a contabilidade do que 
será divulgado.

Frente à pergunta de se na análise da minuta da Receita 
Federal há o risco de se ter novamente um Decreto-Lei 
1.598, a opinião dos participantes foi unânime: defendem 
que haja uma segregação efetiva entre a contabilidade. v

Paul Sutcliff (Ernest & Young)
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Indústria química
Rogério Menezes, diretor financeiro da AkzoNobel, 

companhia que atua com químicos para papel e celulose, 
iniciou a rodada de avaliações setoriais com informações 
da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).  
O executivo destacou que as falhas no fornecimento de 
energia elétrica no país foram uma das causas que compro-
meteram o nível de atividade do setor em 2012.

“Aconteceram vários apagões, problemas em todas as re-
giões do Brasil. A interrupção do fornecimento de energia 
dentro de uma indústria química é muito preocupante, pois 
demora muito tempo até a gente colocar a casa em ordem 
de novo e repor o nível de produção”.

Apesar de todos os pesares, a avaliação é de que a indús-
tria química saiu fortalecida. “Se a gente tirar a fotografia 
do acumulado de janeiro a outubro de 2012, comparando 
com janeiro a outubro de 2011, o cenário se reverte. O ní-
vel de produção foi superior em cerca de 4% e o nível de 
vendas em 6%”.

Menezes disse estar menos otimista em relação a 2013, 
mas reforçou que um trabalho focado no posicionamento 
de mercado e na sustentabilidade dos custos pode ajudar 
as companhias do setor, de forma geral, a entregar os re-
sultados. “Acredito que trabalhando na variação das mar-
gens conseguiremos atingir os níveis de atividade que pro-
metemos até então e que estão refletidos nos orçamentos e  
forecasts de cada um”.

Setor imobiliário
2012 foi um ano muito difícil para o setor imobiliário na 

parte de incorporações, afirmou André Luis Rodrigues, 

Da esq. p/ a dir.: Bernardo Spzigel; Walter Machado de Barros (WMB); André Rodrigues (JHSF); José Claudio Securato (Saint Paul Advisory 
Services); Marco Castro (PwC)

CFO da JHSF Participações. Segundo Rodrigues, o au-
mento do custo da mão de obra e a morosidade das apro-
vações municipais para o lançamento de novos empreen-
dimentos foram dois pontos principais que prejudicaram as 
empresas em 2012.

Mesmo assim, o CFO não deixou de mostrar otimismo. 
“Esperamos um 2013 muito positivo. Com a queda da taxa 
de juros, há uma predisposição muito grande para investir 
em imóveis”, disse, avaliando o primeiro momento do ano.

“É também do conhecimento de todos a quantidade de 
fundos imobiliários que estão inundando o mercado, para 
todos os perfis de investidor. O valor de captação, o ticket 
de entrada, é alto até mesmo para fundos populares, como 
da Caixa Econômica”, complementou, reforçando a ten-
dência positiva para 2013.

Renda recorrente
Analisando a divisão de renda recorrente, Rodrigues des-

tacou o grande número de shoppings em construção e de 
lançamentos realizados em 2012. Segundo o executivo, a 
JHSF deve lançar três shopping centers em 2013.

Um movimento importante é o das grandes grifes inter-
nacionais que estão se instalando no país, com a inaugura-
ção de lojas próprias em shoppings. “Estamos sentindo que 
as grandes grifes que vieram pra cá de forma tímida ou com 
um sócio têm o desejo de recomprar essas marcas e ter uma 
presença mais forte. Elas realmente começaram a entender 
o Brasil e a ver que é um mercado importante”, comentou.

Finalizando a análise, Rodrigues falou sobre outro grande 
projeto da JHSF para o ano, o aeroporto em São Roque, no 
interior paulista, que irá atender a aviação executiva.

Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

Almoço Diretoria Vogal

Diretoria Vogal 
encerra ciclo 
2011-2012
Executivos fazem críticas aos entraves na área de infraestrutura e  
o sistema tributário do País e apoiam mobilização dos associados

O almoço realizado no dia 22 de fevereiro, no Hotel Unique, marcou o encerra-
mento do ciclo da gestão 2011-2012. “É um almoço especial porque a gente en-
cerra o ciclo de trabalho dessa Diretoria Vogal que eu tive o prazer de coordenar 

junto com o André Rodrigues nesses dois anos”, disse José Claudio Securato, agora eleito 
presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP para a gestão 2013-2014. No novo manda-
to, Marco Castro, 1º vice-presidente da Diretoria Executiva, passa a ser responsável pela  
Diretoria Vogal.

Além das homenagens ao Corpo Diretivo que encerrou sua gestão no dia 28 de fevereiro, 
o almoço também registrou a vontade expressa por vários CFOs de uma maior mobilização 
dentro do Instituto. A ideia é formar um fórum com o objetivo de discutir e sugerir propos-
tas a respeito de temas críticos para a melhoria do ambiente de negócios no País.
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mento de preços. “Para nós, isso é alentador e contribui para 
que possamos atingir nossos objetivos de margens esse ano”.

Fabiano também comentou sobre a nova planta de bio-
diesel da Bunge em Nova Mutum (MT), inaugurada no 
início de março. “Temos um contrato com a Vale para a 
compra do biodiesel de soja produzido a partir dessa planta. 
Estamos crescendo bem”, disse em tom otimista.

Agronegócio
Segundo, o VP de Finanças da Bunge, o país está se pre-

parando para outra safra recorde de soja. No entanto, o 
que ainda atrapalha é a infraestrutura, o escoamento da 
produção. “A forma como temos nos posicionado, utilizan-
do o transporte ferroviário, tem nos colocado numa posição 
vantajosa em relação aos nossos concorrentes”, observou.

Fabiano ressaltou que o setor enfrentará um aumento 
do custo do frete rodoviário, em função da regulamenta-
ção da jornada de trabalho dos caminhoneiros, prevista na  
Lei 12.619/2012. “Era algo necessário e esperado pelo mer-
cado, mas já podemos antecipar que com isso haverá um 
aumento de 30% do custo”.

O executivo afirmou que as empresas que incluíram esse 
cenário no planejamento de negócios devem ter maior van-
tagem sobre as que não estão bem organizadas. “Isso tam-
bém vai impor outro gargalo, pois antes você tinha motoris-
tas que dirigiam 18 horas por dia e agora serão apenas 8h. 
Então vai faltar motorista e caminhão”.

Bens de consumo
Grande produtora de bens de consumo, a Brasil Foods 

(BRF) também se destaca por ser a terceira maior expor-
tadora do país. Ao avaliar a situação no mercado interno, 
Leopoldo Viriato Saboya, vice-presidente de Finanças da 

empresa, destacou o aumento do poder de compra e da 
renda real da população.

Para a companhia, essa tendência representa um novo 
mercado de consumo. “Se fala em cerca de 40 milhões de 
novos consumidores na classe C, e eles passaram a consumir 
nossos produtos. No final do dia, nós vendemos conveniência 
para o nosso consumidor, que em vez de um frango abatido 
vai comprar um produto pronto pra consumir. E isso, sem dú-
vida, é uma rota de crescimento que deve continuar”.

Saboya também destacou outro fenômeno: a disputa 
pelo bolso do consumidor tornou-se muito mais acirrada.  
“O acesso à internet, celular e viagens de avião eram 
coisas que uma massa enorme de pessoas não tinha a 
possibilidade de ter há até alguns anos. Hoje tem e estão 
consumindo”.

Dessa forma, a despeito da renda crescer, o bolso des-
se consumidor passou a ser disputado por muito mais coi-
sas. “Nós vendemos alimentos e precisamos nos encaixar 
e brigar por essa fatia. E disputar significa sair da zona de 
conforto; tem que inovar mais, pensar novos modelos de 
negócios, pensar em como vender a mesma coisa de formas 
diferentes. São coisas do tipo que a gente vem trabalhando 
muito forte internamente”.

Exportações
Voltando-se para o cenário externo, Saboya alertou para 

a perda de força gradativa das exportações brasileiras como 
um gerador marginal de crescimento na indústria e no país. 
As medidas governamentais que olham apenas o câmbio 
tem sido alvo de críticas por parte das empresas.

“É uma equação muito mais complexa, que envolve a com-
petitividade estrutural das nossas indústrias. Mesmo para a 
nossa empresa, que é grande e muito competitiva, percebe-

Vitor Fabiano (Bunge) Leopoldo Viriato Saboya (BRF Foods)

Almoço Diretoria Vogal

“Depois de vários estudos conseguimos definir a melhor 
posição para a pista. Estamos aguardando a última aprova-
ção, que deve sair em breve, para iniciarmos a construção”.  
A previsão é que a primeira fase do empreendimento esteja 
pronta em 2014 para atender a demanda de jatos executivos 
durante a Copa do Mundo.

Saneamento
O CFO do Grupo Equipav, Thomas Brull, compartilhou al-

guns insights sobre a atividade de saneamento, uma das princi-
pais realizadas pela holding de infraestrutura. Ele ressaltou que 
ainda existe uma grande demanda no País por saneamento, 
com grande potencial de exploração pela iniciativa privada.

“A cobertura de coleta e tratamento de esgoto no país é 
mínima. Hoje o que se investe é metade do que é necessário 
para que em 20 ou 25 anos o Brasil tenha uma cobertura de 
esgoto realmente adequada”, observou.

Brull estimou que a participação da iniciativa privada nes-
te mercado está em torno de 5% a 6%. O perfil dos players 
são grandes empresas, geralmente ligadas a construtoras.  
O Grupo Equipav é a terceira maior organização no setor e 
detém uma das maiores concessões individuais na área de 
saneamento, em Campo Grande (MS).

“É um mercado muito atrativo. Claramente, ainda é do-
minado por empresas estatais, estaduais ou municipais, mas 
vemos cada vez mais a presença da iniciativa privada. É im-
pressionante a diferença de desempenho dessas empresas 
tanto na qualidade do serviço ofertado para a população 
como na própria rentabilidade”, ressaltou.

Óleo de palma
Eduardo de Toledo, presidente do Conselho de Adminis-

tração da Biopalma da Amazônia, destacou o vigor do plan-

tio de palma no entorno de Belém (PA). Segundo o executi-
vo, durante muitos anos a produção de óleo de palma ficou 
basicamente estacionada. Em anos recentes, a ascensão do 
biodiesel e a demanda por matéria-prima por parte da China 
incentivaram uma segunda onda de crescimento no setor.

Toledo afirmou que a Biopalma foi uma das pioneiras na se-
gunda onda. “Iniciamos nossas atividades de plantio e de pro-
jeto há cerca de cinco anos e, em 2012, nos tornamos a primei-
ra empresa em produção de óleo de palma. É um projeto de 
grande porte. Estamos falando de 70 mil hectares de plantio e 
produção anual de 500 mil toneladas de óleo de palma”.

Em 2011, a Vale assumiu o controle da Biopalma, ao ad-
quirir 70% de participação na companhia. O óleo de palma 
já o óleo vegetal mais consumido no mundo. Cerca de 85% 
da produção mundial é feita na Malásia e na Indonésia.

“O Brasil tem todas as condições climáticas para se tornar 
tão grande nessa produção quanto a Malásia e a Indonésia. 
Só no entorno de Belém, temos 5 milhões de hectares de área 
degradada... É um setor que certamente, em 5 ou 10 anos, vai 
se tornar um dos principais da agricultura brasileira”, previu.

Etanol
Também no tópico biocombustíveis, Vitor José Fabiano, 

vice-presidente de Finanças da Bunge, uma gigante da área 
de alimentos e bioenergia, afirmou que a perspectiva para o 
mercado de etanol em 2013 é mais animadora.

“Estamos mais otimistas do que estávamos em 2012.  
O governo começou a ensaiar um movimento de aumento 
do preço da gasolina, e nós, que estamos na esteira com o 
etanol, esperávamos esse aumento para corrigir preços”.

Segundo o executivo, o primeiro movimento da Petrobras 
(reajuste de 6,6% para a gasolina, em janeiro) ainda não foi 
suficiente, mas quebrou o jejum de cinco anos de congela-

Thomas Brull (Equipav) Eduardo de Toledo (MSP Participações)
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no desenvolvimento de softwares e ferramentas para que 
elas possam ter uma melhor colaboração por meio do Face-
book e outras redes sociais, aumentando sua produtividade”.

Recrutamento
Marcelo de Lucca, diretor da Michael Page International, 

comentou que 2012 foi um ano desafiador para a compa-
nhia, que é especializada no recrutamento de executivos 
para média e alta gerência. “O nosso negócio tem uma 
correlação muito forte com a macroeconomia, e números 
oficiais mostraram que o país teve desafios importantes ao 
longo do ano”.

Em relação a 2013, o cenário é mais otimista: “Não acho 
que vai ser um ano fantástico – muito em cima dessa corre-
lação com o cenário macroeconômico – mas certamente vai 
ser um ano melhor que 2012. Eu tenho dito que esse cenário 
é uma curva ascendente, de baixa inclinação e constante. 
Isso aconteceu ao longo do segundo semestre de 2012, e 
tende a permanecer neste ano”.

Ele registrou que o ano já começou de forma bastante po-
sitiva. “Fiquei com uma sensação de que houve um certo re-
presamento de negócios, principalmente no último trimestre 
de 2012. A demanda por parte de empresas nos procurando 
em janeiro para discutir contratações, seja por substituição, 
seja por novos investimentos, me surpreendeu”.

Outro movimento importante está na área de M&A, 
principalmente para o middle market, com companhias es-
trangeiras chegando ao país via aquisições. “A indústria 
de private equity desaqueceu um pouco em 2012, mas ela 
já está num patamar bastante interessante. Vemos muitos 
fundos capitalizados esperando boas oportunidades, e isso 
tem gerado oportunidades interessantes, mais para cargos 
em alta gerência do que em média gerência”. v

Patrício Espinosa (IBM)

Marcelo de Lucca (Michael Page)

Rogério Menezes (AkzoNobel)André Rodrigues (JHSF)

mos que já não há um diferencial tão grande para o Brasil.  
De fato, as exportações já andam de lado há alguns anos”.

Segundo Saboya, a alternativa encontrada pela compa-
nhia é qualificar mais as exportações, transformando-as em 
um negócio local em diferentes continentes, como Europa 
e Ásia. “Estamos qualificando e agregando mais valor lo-
calmente aos nossos negócios. E essa não é uma tendên-
cia apenas da BRF, mas também de outras organizações”. 
Atualmente, a BRF está investindo em uma planta em Abu 
Dhabi, nos Emirados Árabes.

Tecnologia da Informação
O CFO da IBM, Patricio Espinosa, comentou que a com-

panhia fechou 2012 de forma muito positiva e o crescimento 
do mercado de TI seguiu acima do PIB. Em relação às ex-
pectativas para 2013, o executivo contou que a organização 
pretende crescer acima do esperado para o setor de TI e 
serviços como um todo.

De acordo com Espinosa, a estratégia da companhia terá 
foco em quatro segmentos principais: Big Data; cloud com-
puting; social; e mobile.

Na área de Big Data, um dos principais destaques da com-
panhia é o sistema Watson. “Recentemente, a IBM anun-
ciou um acordo com uma das maiores empresas de health 
care nos Estados Unidos. Vamos ajudar os médicos a usa-
rem a ferramenta Watson para prevenir doenças e definir 
tratamentos. Estamos super animados com a aplicação co-
mercial desse sistema, que deve continuar crescendo nessa 
indústria e em outras aplicações”.

Outra tendência importante apontada pela IBM é o uso 
das redes sociais para tornar as empresas mais colaborativas. 
“Algumas empresas ainda estão muito focadas no uso de  
e-mail e outras tecnologias menos atuais. Estamos investindo  

Almoço Diretoria Vogal

SISTEMA TRIBUTÁRIO

A mobilização dos CFOs para discutir te-
mas que entravam o crescimento do país foi 
um tema recorrente durante a reunião. Vitor 
José Fabiano disse que continua preocupado 
com a guerra fiscal e reforçou a sugestão para  
que os associados formem um grupo para dis-
cutir o tema.

Já Leopoldo Saboya deixou clara a necessidade 
de simplificação dos impostos no país. Também 
frisou a importância de os executivos se mo-
bilizarem para discutir questões estruturantes 
que estão pesando para que a indústria nacio-
nal possa ser mais competitiva e exportar.

José Claudio Securato informou que desde a 
última reunião da Diretoria Vogal, o IBEF SP 
começou a organizar um fórum para discutir 
guerra fiscal, o que também passa por outros 
diversos temas tributários.

A ideia seria fazer um fórum paralelo para que 
os associados possam estudar debater e fazer 
propostas concretas sobre o tema. As propos-
tas poderão ser expostas ao mercado por meio 
de um seminário ou workshop, e a partir daí 
criar um documento que contenha a posição 
de todos, gerada ao final da discussão. “Gos-
taria de contar com a participação de todos”, 
finalizou Securato, convidando os Ibefianos a 
contribuírem com a iniciativa.

José Claudio Securato (Saint Paul Advisory Services) Marco Castro (PwC)
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Centralizar ou compartilhar?
É importante trabalhar a diferença entre “centralizar ser-

viços” e “compartilhar serviços”. Segundo o diretor da To-
tvs Consulting, antes de o conceito de compartilhamento 
de serviços ser criado, as empresas tinham que optar entre 
dois modelos:

Modelo distributivo – cada unidade de negócio tem o seu 
próprio administrativo, o que por um lado traz flexibilidade 
para quem está em cada unidade de negócio, mas por outro 
gera problemas de padronização e eficiência de custo;

Modelo de centralização pura – tudo é centralizado em 
um só lugar, o que gera vantagens de custo, mas em con-
trapartida o administrativo fica engessado e há perda de re-
presentatividade nas pontas, o que não agrada as unidades 
de negócios.

De acordo com Charles Hagler, o Centro de Serviços 
Compartilhados vem para unir “o melhor dos dois mundos”. 
Ele explicou que é uma forma de centralização inteligente, 
na qual se consegue ganho de escala onde isso faz sentido. 
Ao mesmo tempo, o que tem que ficar na ponta, permanece 
representado na ponta, muitas vezes sob gestão do próprio 
setor de serviços compartilhados.

“Você garante a representatividade na ponta e também 
garante que a massa, o volume maior que tem ganhos de 

escala, fique centralizada; dessa forma, há o benefício da pa-
dronização e a vantagem de se ter uma certa flexibilidade, 
com um atendimento que seja adequado ao cliente da ponta”.

O modelo CSC
O CSC atua basicamente como uma empresa dentro da 

própria empresa. É uma prestadora de serviços (que pode 
evoluir desde um departamento na organização a até mes-
mo uma nova companhia separada) criada com o objetivo 
primordial de fornecer serviços administrativos para o res-
tante da companhia.

Hagler citou um exemplo prático: numa empresa tradicio-
nal, o líder de RH considera estratégico pensar e trabalhar 
em cima de vertentes como desenvolvimento profissional, 
treinamentos e recrutamento, protegendo a empresa do 
apagão de mão de obra qualificada. Mas provavelmente o 
que mais consome o tempo de trabalho dele é a folha de 
pagamento, pois tem um mês que não fecha, há pessoas pe-
dindo segunda via, tem erro de cálculo etc.

“Quando você segrega isso, você passa a ter uma área da 
empresa que tem como atividade fundamental resolver es-
ses problemas transacionais e a outra área fica livre para de 
fato focar no que ela deveria estar focando, que é essa parte 
estratégica para o negócio”.
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Requisição ao Pagamento

Pedido ao Recebimento

Fechamento ao Reporte

Admissão ao Desligamento

Operação de TI
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NÃO
EXAUSTIVO

MODELO OPERACIONAL DE UM CSC  

Por que implantar 
um CSC?

Maior foco na 
     atividade do negócio

Plataforma de 
     crescimento 
     sustentável

Melhoria na 
     qualidade de 
     processos e serviços

Redução de custos

Tecnologia

 José Claudio Securato (Saint Paul Advisory Services)

O conceito de Centro de Serviços Compartilhados 
(CSC) surgiu no final da década de 1970, nos Es-
tados Unidos. Inicialmente, foi criado para cen-

tralizar a tesouraria de companhias multinacionais, com a 
meta de gerar ganhos cambiais. Com o passar do tempo, 
esse conceito evoluiu para a criação de estruturas dentro da 
própria organização focadas na prestação de serviços admi-
nistrativos para todas as unidades, de forma centralizada e 
padronizada.

Segundo a Shared Services & Outsorcing Network, a maior 
comunidade global dedicada ao assunto, estima-se que 90% 
das multinacionais de grande e médio porte adotam o CSC 
como parte de suas estratégias de crescimento.

Atento ao interesse cada vez maior das companhias bra-
sileiras sobre este modelo, o IBEF SP, em parceria com a 
Totvs, realizou o seminário “CSC – Centro de Serviços 
Compartilhados” na manhã do dia 26 de fevereiro, na sede 
do Instituto.

O evento foi dividido em duas partes. Na primeira, Char-
les Hagler, diretor da Totvs Consulting, explicou o que é o 
CSC, as condições para a implantação deste modelo e seus 
benefícios. Na segunda, Denis Del Bianco, diretor corpo-
rativo, líder da Totvs Consulting, moderou um debate com 
participação de Milton Brandt, diretor financeiro da Uni-
lever Brasil, e Virgilio Gibbon, diretor financeiro do Grupo 
Estácio. Eles contaram como foi a implantação do CSC em 
suas respectivas empresas.

Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

A vez dos Centros de 
Serviços Compartilhados
Aumento de eficiência e redução de custos estão entre as vantagens de criar 
“uma empresa dentro da empresa” para fornecer serviços administrativos

Patrocínio: Totvs
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“A Totvs Consulting é uma estrutura relativamente nova, 
temos cinco anos de existência. São eventos como esse que 
dão ao grande público o conhecimento de que a gente é 
mais do que uma empresa de software. Queremos chamar 
a atenção dos executivos para o fato de que também presta-
mos serviço de consultoria em gestão à tecnologia”, explicou 
Denis Del Bianco, diretor corporativo da Totvs Consulting. 
O diretor foi responsável pela moderação do debate, na se-
gunda parte do seminário.

Durante a rodada de perguntas, Del Bianco pediu a Mil-
ton Brandt, diretor financeiro da Unilever, e a Virgilio Gi-
bbon, CFO do Grupo Estácio, para comentarem o papel 
estratégico que o CSC desempenhou na estratégia de cada 
companhia.

A experiência do Grupo Estácio
Gibbon afirmou que a implantação do CSC fez parte da 

estratégia de turnaround do Grupo iniciada em 2008, logo 
após a abertura de capital em 2007. “Eram quase 3 mil pes-
soas em 75 unidades executando atividades transacionais 
de formas distintas. Não havia processos padronizados, 
nem uma cultura de prestação de serviços implantada. 
Acho que não teríamos um crescimento sustentável sem 
um CSC maduro”.

O CSC foi implantado com um corpo de 300 funcioná-
rios, em uma época em que a companhia, que atua na área 
de educação, contava com 200 mil alunos. “Hoje nós temos 
300 mil alunos, fizemos nove aquisições e continuamos com 
a mesma quantidade de pessoas no CSC. Não mudou um 
recurso e temos mais eficiência e mais qualidade do serviço, 
com um grau de maturidade crescente”.

Segundo Gibbon, o CSC também foi uma grande ala-
vanca operacional por possibilitar que as unidades tivessem 

maior padronização. “Quando você tem várias unidades 
com processos padronizados, elas se comparam entre elas, 
pois todo mundo executa a mesma coisa. E com o cres-
cimento, a gente ganha muito mais em eficiência, a nossa 
margem operacional cresce bastante”.

A experiência do Grupo Unilever
Já Milton Brandt afirmou que o CSC foi fundamental 

para a estratégia de crescimento da Unilever. “Por vários 
anos tivemos um faturamento da ordem de US$ 40 bilhões 
no mundo e estamos trabalhando para nos próximos seis ou 
sete anos alcançar US$ 80 bi. Então, ter um CSC é muito 
importante. São três palavras-chaves: eficiência, harmoni-
zação e fortalecimento de processos”, destacou.

O primeiro CSC do Grupo para toda a América Latina 
foi criado em 2004, em Santiago, no Chile, com o objetivo 
de atender todos os países de língua hispânica. Para a ope-
ração brasileira, foi destinado um CSC específico por conta 
da complexidade do sistema tributário e outros temas intrín-
secos ao país.

A experiência com o CSC deu tão certo que, em 2007, o 
Grupo vendeu o CSC na América Latina para uma empresa 
que desejava iniciar operações na região. Atualmente, a Uni-
lever trabalha com CSC terceirizado.

“Além de processos financeiros, a gente tem um CSC 
para Recursos Humanos, que cuida de toda a parte de con-
tratação e folha de pagamento, e também – o que é uma 
coisa bem particular – um CSC de learning. Ou seja, todos 
os treinamentos da companhia para a área de vendas, área 
financeira, marketing, e outros (seja presencial ou e-lear-
ning) são desenvolvidos por esse terceiro. Então o CSC é 
chave para esse crescimento, e eficiência é definitivamente 
a palavra-chave que buscamos com isso”. v

Charles Hagler (TOTVS)Da esq. p/ a dir.: Sérgio Volk (Magno); Charles Hagler (TOTVS); 
Mário Levada (Roche)

Encadeamento de processos
O diretor da Totvs Consulting explicou que no Centro de 

Serviços Compartilhados, atividades antes tratadas de for-
ma isolada são encadeadas em um único processo. “Numa 
empresa tradicional, você tem o suprimento para atender 
os pedidos, você tem o contas a pagar, um fiscal para ana-
lisar isso depois...está tudo separado em silos. No CSC, o  
ideal é você pôr tudo isso em um único processo. Então é 
um gerente que vai cuidar desde a requisição até a concilia-
ção desse pagamento”.

O exemplo se estende para diversas áreas. Na contabili-
dade, por exemplo, essa gestão vai do fechamento ao repor-
te financeiro.

“O CSC tem células que trabalham no que a gente chama 
de produção contínua; é como se fosse uma linha de ope-
ração. Elas estão rodando os processos, fechando fatura, 
fechando a contabilidade, pagando contas, emitindo notas 
e recebendo”.

Central de atendimento
Outra importante estrutura existente dentro do CSC 

é a Central de Atendimento. Ela é responsável por fazer 
uma blindagem de todas as solicitações do cliente interno. 
“Uma coisa que atrapalha muito a produtividade do admi-
nistrativo é o fato de você ter que atender as solicitações e 
tirar dúvidas da empresa inteira. Um dos segredos de um 
bom CSC é criar uma estrutura de atendimento com um 
número de telefone ou um portal na internet, ao qual o 
seu funcionário tem acesso muito fácil para tirar dúvidas 
e fazer solicitações sem atrapalhar a produção contínua”, 
observou Hagler.

Segundo o especialista, com uma central madura é possí-
vel resolver 80 a 90% dos chamados de imediato por telefo-

ne, com um funcionário treinado e a um custo muito mais 
baixo. “E você brinda o seu analista, que está fechando a 
contabilidade toda, de estar sendo interrompido constan-
temente enquanto ele tem algo realmente importante para 
concluir”, completou.

Profissionalização
Outra área essencial é a Gestão de Serviços. É uma célula 

que está preocupada com a qualidade da prestação de servi-
ços do CSC. Ela monitora todos os indicadores, mensura a 
satisfação do cliente, supervisiona os processos e aponta as 
necessidades de melhoria contínua.

O CSC também deve possuir – da mesma forma como 
seria feito com uma empresa terceirizada – um Acordo de 
Nível de Serviços (ANS) e um Acordo de Nível Operacional 
(ANO), prevendo a qualidade e as condições da prestação 
de serviços.

“Aqui no Brasil existem algumas dificuldades tributárias, 
mas nos Estados Unidos e na Europa é extremamente co-
mum a gente evoluir para um ponto em que o CSC começa 
a prestar serviços para outras empresas. Assim, passa a ser 
um centro de resultados também, um gerador de receita”.

A visão de quem tem
Líder no segmento de software para gestão empresarial 

no Brasil, a Totvs criou seu Centro de Serviços Comparti-
lhados em 2007. A experiência deu tão certo que em 2008 
a empresa começou a levar esse conhecimento ao mercado 
por meio da oferta de consultoria. De lá pra cá, a empresa 
de software e serviços – que exerce seu braço de consultoria 
através da Totvs Consulting – já foi responsável pela implan-
tação de 18 CSC no país.

Tecnologia

Da esq. p/ a dir.: Denis Del Bianco (TOTVS); Virgílio Gibbon (Grupo Estácio); Milton Brandt (Unilever); Charles Hagler (TOTVS)
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Coquetel de Novos Associados

Executivos jovens e experientes reuniram-se no dia 13 de março, no restaurante Cantaloup, du-
rante o coquetel de novos associados. Entre os mais jovens, estavam os namorados Miguel Brito, 
estagiário na área de Global Markets do Deustche Bank, e Bruna Montenegro, estagiária no  

JP Morgan na área de Treasure Services. Os dois são estudantes de Relações Internacionais.
Miguel, que trabalhou em uma grande empresa de tecnologia, decidiu entrar para a área financeira 

recentemente. Procurou fazer uma imersão na área, buscando informações e estudando o mercado.
“Encontrei a Saint Paul, do José Claudio Securato, e descobri que ele fazia parte do IBEF SP. Assim 

que entrei no site, encontrei notícias, vi os vídeos e fiquei muito interessado. Já participei de alguns 
eventos do Instituto e logo depois eu entrei no Deustche Bank. Estou lá há dois meses”, contou.

Bruna, que também estava envolvida com o mercado financeiro, ficou sabendo do IBEF pelo namo-
rado e decidiu se associar. “Hoje eu sou uma estagiária, então é a hora de conhecer as pessoas, de fazer 
networking, de saber se eu quero continuar a carreira em um banco de investimentos ou, quem sabe no 
futuro, ser CFO de uma empresa”.

IBEF para 
toda a vida*

Executivos aproveitam coquetel de novos 
associados para construir relacionamentos

*Título sugerido pelo Sr. Carlos Alonso, associado há 33 anos no IBEF SP.

Patrocínio: PwC
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César Gomes, gerente da empresa de recrutamento  
Marks Sattin, associou-se no início do ano. Viu no Instituto a 
oportunidade de entrar em contato com os principais nomes 
da área de finanças. E mesmo no seu primeiro evento, teve 
a grata supresa de encontrar vários conhecidos. “Já trabalhei 
com algumas dessas pessoas no passado, algumas já entrevis-
tei e recoloquei em projetos. Meu trabalho é 100% relaciona-
mento, então busco aqui muito o networking e o aprendizado 
com as principais mentes do mercado financeiro”.

Gilmar Camurra possui uma história curiosa com o IBEF 
SP. O executivo, que durante 14 anos exerceu o cargo de 
CFO no Grupo Telefónica, já participou de diversos eventos 
da entidade. “Não me associava ao IBEF por uma questão 
de tempo. Participava como não inscrito e sempre me cha-
mavam para fazer uma palestra ou ir às reuniões”, contou.

O ambiente agradável e as oportunidades de relaciona-
mento continuaram atraindo o executivo, que decidiu as-
sociar-se no final de 2012. “Eu sou um novo ibefiano, mas 
já velho de IBEF porque já conheço tudo, e agora estou ofi-
cialmente associado”. v

Faça parte do IBEF SP

É possível tornar-se um associado por indicação 
de um integrante ou entrando em contato com o 
Instituto pelo telefone. A comissão de Admissão 
e Frequência avaliará o perfil do candidato.

(11) 3016-2121

participar, se integrar e entender para onde a indústria e os 
executivos de finanças estão caminhando... Então, é uma 
oportunidade muito interessante”.

Velhos conhecidos
Sheila Moser, gerente financeira da UOL Diveo, associou-se  

ao Instituto pela primeira vez em 2000, quando morava em 
Curitiba. Três anos depois, foi convidada para participar de 
um projeto da empresa em São Paulo e transferiu-se para o 
IBEF local. Com a chegada da maternidade, em 2011, resol-
veu dar uma pausa na participação.

Em 2013, decidiu focar na carreira e voltar a participar 
mais ativamente na entidade. “Com o avanço tecnológico, 
você tem uma série de ferramentas que podem te trazer be-
nefícios e resultados como a redução de custos e o aumento 
de lucro. Então, você precisa trocar experiências com pes-
soas e empresas do mesmo ramo”.

Da esq. p/ a dir.: Cristiano Machado (Promon); Fernando Del Debbio 
(Bncorp); Celso Rocha (Copersucar); Fabio Martinez (Daiichi Sankyo)

Da esq. p/ a dir.: Ester Santana (Martins Chamon e Franco Adv.); Fabio 
Rogerio (Buntech); Adnilson Oliveira (Fundação CESP); Benedito Duarte 
(IE Serra do Japi)

Da esq. p/ a dir.: Miguel Brito (Deutsche Bank); Isabela Gomes (HSBC); 
Gilson Barbosa (Flytour); Rogério Menezes (AkzoNobel); Gabriela 
Mendes (BDO RCS); Bruna Montenegro (JP Morgan); Fernando Tinoco 
(Banco Indusval); Bruno Eustáquio (Banco Indusval)no meio eletrônico. Mas é uma convivência, que eu posso 

testemunhar, que é muito rica”.

Relacionamento
Muitos dos novos associados chegaram até o IBEF SP por 

meio de colegas que já participavam da entidade. É o caso do 
gerente de relacionamento do Banco Indusval & Partners, 
Bruno Diniz. “Eu trabalho com relacionamento e é muito im-
portante estar inserido no cenário financeiro. O melhor lugar 
em que você pode fazer isso é dentro do IBEF”, falou animado.

Fábio Martinez, diretor financeiro da Daichi Sankyo, foi 
apresentado ao Instituto por José Roberto Beraldo, diretor 
financeiro na Magnesita. “Ele falou sobre os benefícios de 
networking e de conhecimentos, então eu considerei interes-
sante fazer parte também.

Já a diretora de Planejamento e Controladoria da TAM, 
Claudia Nohara, recebeu o incentivo do vice-presidente 
de Finanças e Gestão da empresa, Daniel Levy. “O Daniel 
me convidou, e tenho uma confiança muito grande nele.  
Há uma gama muito grande de fóruns que a gente pode 

Boas-vindas
Durante o coquetel, José Claudio Securato, presidente da 

Diretoria Executiva do IBEF SP, tomou a palavra para sau-
dar os novos associados. Após desejar boas-vindas a todos, 
Securato destacou os dois principais objetivos do Instituto: 
relacionamento e troca de conhecimento.

“Temos cerca de 50 eventos por ano, e o objetivo é que os 
associados possam encontrar o relacionamento profissional 
que procuram, e também acessar conteúdos complementa-
res à atividade de cada um”.

Carlos Iacia, sócio da PwC, organização patrocinadora do 
coquetel, também saudou os recém-chegados. “Somos uma 
empresa de prestação de serviços e tratamos de conhecimen-
to; só que conhecimento por si só não é suficiente. O relacio-
namento é algo muito importante na vida de um prestador de 
serviço da natureza de uma empresa como a PwC”, afirmou.

Iacia contou que trabalhou em cidades diferentes e que, 
em cada uma delas, procurava saber onde estava o IBEF 
local. “Peço que participem bastante porque essa é uma en-
tidade que às vezes nos associamos e podemos ficar apenas 

Coquetel de Novos Associados

Da esq. p/ a dir.: Fernando Tinoco (Banco Indusval); José Claudio 
Securato (Saint Paul Advisory Services); Bruna Montenegro (JP Morgan); 
Miguel Brito (Deutsche Bank); Bruno Eustáquio (Banco Indusval)

Da esq. p/ a dir.: Sandra Monteiro (Avon); Egle Mormilo (Engeval); 
Cristiane Oliveira (Engeval); Maria José Cury (PwC); Júnia Cordeiro 
(Amparo Maternal); Sara Behmer (Voyer Brasil)

Público Público
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Risco e retorno são variáves que caminham juntas e que estão no centro das decisões mais 
importantes que os gestores, inclusive o CFO, precisam tomar no dia-a-dia. Entre essas 
decisões, podemos destacar duas fundamentais: buscar financiamento e alocar recursos.

Ao buscar financiamento, o gestor procura acessar as alternativas de captação de recursos 
mais baratas para a empresa, o que vai depender da variável risco. “Ele precisa convencer os 
investidores de que o risco da sua empresa é menor, portanto, precisará pagar menos para esse 
investidor. Não há necessidade de remunerar o capital em níveis tão altos para compensar um 
risco que não é significativo para o investidor”, explica Wesley Mendes da Silva, professor de 
Finanças da Escola de Administração da FGV-SP .

A alocação de recursos segue a mesma lógica, mudando apenas quem está do outro lado do 
balcão. O CFO, agora no papel de investidor, precisa identificar oportunidades de alocação de 
recursos da empresa que tenham um retorno grande o suficiente para compensar o risco. Essa 
avaliação será a base para decidir se vale a pena ou não investir. Ou seja: a gestão de risco está 
presente nas duas pontas.

Um mar de complexidade
A complexidade dessas decisões aumenta conforme o perfil e o nível de endividamento da 

empresa ou mesmo o ambiente de negócios no qual está inserida. Empresas mais endividadas 
trabalham com um nível de fluxo de caixa livre mais apertado, então erros de alocação e de 
captação dos recursos por parte do CFO rapidamente aparecem. Empresas que também estão 
inseridas em ambientes de negócios mais incertos podem ser gravemente afetadas, uma vez que 
estão mais expostas a riscos inesperados.

“O CFO que trabalha em uma empresa mais endividada tem um contexto de trabalho mais 
estressante do que o profissional que trabalha em uma empresa mais conservadora em termos 
de alavancagem financeira. É como se fosse aquela dona de casa que trabalha com um nível de 
custo doméstico muito próximo do seu orçamento familiar ou até mesmo maior”, ilustrou Silva. 
“Então, é uma questão de dimensionar em que nível de conforto você pode trabalhar em termos 
de decisão financeira”.

E os riscos não estão apenas “dentro de casa”, pelo contrário. Em um cenário em que as socie-
dades estão cada vez mais interconectadas e se integram por intermédio de novas tecnologias, 
efeitos positivos e negativos são sentidos muito rapidamente, mesmo que tenham sua origem em 
outro mercado ou país.

Executivos dão conselhos sobre a melhor forma de mitigar ameaças e colher 
oportunidades

Acerte a direção na 
gestão de riscos

Matéria de Capa
Por Débora Soares / Fotos: Divulgação
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Já para empresas do setor de Energia, como o Grupo AES Brasil, o risco regu-
latório e as condições da comercialização de energia estão no topo das preocu-
pações. A área de gestão de risco, criada em 2008, hoje reporta diretamente ao 
CFO da empresa.

Britaldo Soares, presidente do Grupo, contou que os pilares principais usados 
na condução, monitoramento e identificação de riscos são:
u  Estratégico: inclui riscos políticos, contratação de energia, decisões de in-

vestimento, reputação, relacionamento com investidores, clientes e outros 
públicos de interesse;

u  Financeiro: fluxo de caixa, arrecadação e inadimplência, gestão de financia-
mento e estrutura de capital;

u  Operacional: qualidade na prestação do serviço, saúde e segurança, meio 
ambiente, capacidade operacional, acesso à informação;

u  Regulatório: inclui regulação tarifária, aspectos que afetam sua concessão, 
regulamentação ambiental e setorial.

De acordo com Soares, o mapeamento de riscos foi feito por meio de entrevistas 
com a alta administração e áreas das empresas do Grupo. “As informações gera-
ram uma matriz de risco que traz dados como: impacto, probabilidade, trajetória 
e velocidade de materialização. Todos os riscos têm planos de ação definidos para 
sua mitigação, com responsáveis por cada plano e data prevista de conclusão”.

Ajuda externa
José Othon Tavares de Almeida, sócio da Deloitte, afirma que buscar infor-

mação fora de casa é um aspecto importante para a construção do framework e 
a implementação da área de gestão de riscos de maneira adequada. O ganho é 
unir o conhecimento de consultores e outros profissionais experientes no mesmo 
tipo de indústria – que sabem o que está acontecendo lá fora e com companhias 

Grandes riscos
A pesquisa “Allianz Risk Barometer 2013”, da Allianz Global Corporate & 
Specialty, apresentou os riscos mais importantes que as organizações devem 
enfrentar em 2013, a partir da opinião de 529 especialistas em 28 países.

RANKING BRASIL

1 Interrupção dos negócios; 
risco na cadeia de suprimentos

2 Catástrofes naturais
3 Incêndios e explosões
4 Flutuações de mercado

5 Mudanças na legislação 
e na regulação

6 Falta de talentos e 
envelhecimento da mão de obra

7 Aumento da concorrência

8 Outros

9 Poluição

10 Baixa qualidade e 
defeitos de fabricação

Fonte: Revista Exame/Allianz Risk Barometer 2013

RANKING GLOBAL

1 Interrupção dos negócios;  
risco na cadeia de suprimentos

2 Catástrofes naturais
3 Incêndios e explosões

4 Mudanças na legislação 
e na regulação

5 Aumento da concorrência

6 Baixa qualidade e 
defeitos de fabricação

7 Flutuações de mercado

8 Estagnação ou queda 
do mercado

9 Colapso da zona do Euro

10 Perda da reputação ou 
do valor da marca

Pedro Melo (KPMG)

Matéria de Capa
Pedro Melo, presidente da KPMG, destaca que as companhias são exigidas a 

participar ativamente dessas relações e a contribuir para o equilíbrio das comuni-
dades e do meio ambiente. Dar respostas adequadas a essas exigências, sejam elas 
oficiais ou informais, é um grande desafio.

“A habilidade com a qual os gestores empresariais lidam com as complexidades 
da era da informação acaba definindo o nível de exposição aos riscos de uma cor-
poração”, afirma Melo.

Contexto brasileiro
O cenário não é mais simples no contexto brasileiro, em que a execução do 

planejamento público e as mudanças na política econômica e no sistema tributário 
acontecem ao sabor dos ventos políticos.

“Planejar atividades no longo prazo seria o mundo ideal para as corporações e 
para as projeções de investimentos produtivos. No entanto, os empreendedores 
que atuam no Brasil têm de fato que conviver com certo componente de incerte-
zas em relação aos rumos da economia”, pondera o CEO da KPMG.

Lidar com essas incertezas exige a elaboração de planos com múltiplos vieses e 
alternativas de soluções diante de potenciais mudanças econômicas. “Isso tam-
bém cobra dos gestores reações rápidas e eficientes para a adoção de eventuais 
correções de rumo”.

A área tributária é uma das que mais exigem essa postura proativa, devido à fre-
quente incorporação de “novidades” nas esferas federal, estadual e municipal. An-
dré Souza, sócio da Ernst & Young Terco e coordenador das Comissões Técnicas 
do IBEF SP, afirma que o executivo financeiro pode e deve antever essas mudan-
ças, preparando processos internos, pessoas e a base tecnológica para recebê-las.

“Essas mudanças partem de discussões que já são conhecidas no mercado e 
inclusive discutidas no hall de eventos do IBEF. O executivo deve considerar essas 
informações e montar um planejamento para sua empresa, analisando previa-
mente quais serão os impactos nos negócios”.

Ele reforça que a gestão de oportunidades deve andar lado a lado com o com-
pliance, ou seja, todas as ações, processos e decisões que se tomam para cumprir 
adequadamente o que é exigido da governança tributária.

“Nesse processo, você tem um mapeamento de riscos e a ação sobre o risco 
indica uma oportunidade não só de mitigá-lo, mas também de criar controles e 
processos que visem melhorar a eficiência da empresa”, completa.

Mapeando riscos
O framework de riscos varia de acordo com a área de atuação de cada compa-

nhia. Em uma empresa de e-commerce, por exemplo, um dos principais riscos para 
o negócio é não entender o cliente.

“Tem gente fazendo o cálculo errado, entendendo que o consumidor quer ape-
nas ter um preço mais baixo. Mas o principal ponto para ele é ter um serviço bem 
prestado. Então, se você faz uma leitura errada de mercado e você entende que 
o preço mais baixo é a coisa mais importante, você estrutura a sua empresa para 
fazer qualquer nível de serviço”, explica José Rogério Luiz, vice-presidente de Pla-
nejamento da Netshoes, um dos maiores e-commerces esportivos mundo.

Segundo Luiz, o ponto inicial da gestão de risco é saber onde a empresa quer 
chegar. “A partir daí, você começa a detalhar quais são os principais pontos que po-
dem fazer com ela tenha sucesso e quais são os principais riscos que de fato podem 
trazer ela para uma situação complicada. Nesse aspecto, você tem que considerar 
também os riscos estratégicos – aqueles de baixa frequência e alto impacto”. Wesley Mendes (FGV-SP)
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Decisões colegiadas
“Todas as decisões relacionadas à gestão de riscos são tomadas de forma colegiada e de acordo com as diretrizes e 
normas da empresa. A governança de risco está centralizada no Comitê de Risco Global – CRG, composto por in-
tegrantes do Conselho Diretor, tendo por finalidade principal estabelecer as estratégias para gestão de riscos, limites 
globais de exposição, testes de estresses, análise de sensibilidade e níveis de conformidade, e alocação de capital em 
função dos riscos”.

Ives Fulber, diretor de Gestão de Riscos do Banco do Brasil

Comitê de auditoria e controle
“As empresas mais sofisticadas possuem, além do conselho de administração, um 
comitê de auditoria e controle que realiza reuniões à parte mais focadas em ques-
tões relacionadas a riscos. Assim, representantes do conselho de administração 
que fazem parte do comitê de auditoria e controle podem analisar esses riscos 
com mais calma. Isso dá suporte aos conselhos de uma forma geral, que nor-
malmente são compostos por pessoas renomadas, mas não necessariamente com 
conhecimento específico em gestão de risco”.

Gilmar Camurra, membro do board de empresas de diversos segmentos

Plano A, B e C
“É preciso sempre ter algum plano de contingência. Claro que se tudo der errado 
o tempo todo, se o céu cair, todos os passarinhos morrem. Mas o planejar e ter 
plano de contingência faz todo o sentido porque, no fundo, o mais importante 
da campanha de contigência são as oportunidades que você vai ver a partir daí.  
Na verdade, a gestão de risco não está só ligada à perda do negócio, mas muito 
mais às potenciais oportunidades que você não estava prestando atenção”.

José Rogerio Luiz, VP de Planejamento da Netshoes

Recursos adicionais
“Dado que algumas questões que envolvem gestão de risco vão além do próprio 
negócio, dependem do que está acontecendo no mundo, é interessante a utiliza-
ção de recursos terceirizados ou pessoas que possam ajudá-lo a desenvolver um 
framework, uma base de informações mais consistente e mais crítica. São profis-
sionais que estão atuando em diversas corporações similares e têm acesso a infor-
mações e pesquisas que, caso fossem feitas internamente, demandariam muito 
trabalho e a um custo notável para a empresa”.

José Othon Tavares de Almeida, sócio da Deloitte

Matéria de Capa
Melhorando a eficiência da gestão de risco

Os gestores ouvidos pela IBEF News mostraram sua visão sobre como tornar a gestão de risco nas organiza-
ções mais eficiente. Agora, compartilhamos alguns dos melhores conselhos com você.

Integração à estratégia do negócio
“Todo processo de uma empresa, seja gestão de risco, gestão financeira ou 
gestão de pessoas, entre outros, tem que estar sempre atrelado à estratégia 
do negócio. Se você não conhece a estratégia da empresa – onde a compa-
nhia quer chegar – não irá conseguir enxergar os riscos a que essa estratégia 
está levando. Conhecer a estratégia do negócio é o ponto de partida”.

José Roberto Lettiere, CFO e Diretor de Relações com Investidores da  
Alpargatas

Circulação de informações
“Em geral, a gestão eficiente de riscos está ligada à adequada circulação de informações dentro de uma com-
panhia, com os principais gestores tendo acesso privilegiado a dados essenciais para a avaliação de cenários e 
tomada de decisão. Ruídos ou inadequações que prejudiquem esse fluxo representam um erro significativo”.

Pedro Melo, presidente da KPMG

Acompanhamento periódico
“Os riscos mapeados são acompanhados periodicamente pela administração 
da companhia. Os status dos planos de ação de cada risco são apresentados 
em reuniões de Diretoria pelos gestores responsáveis. Em caso de atraso na 
execução dos planos de ação, toda a alta liderança se envolve na busca por 
soluções corretivas para que o risco em questão não fique sem respaldo”.

Britaldo Soares, CEO do Grupo AES Brasil

Gestão da responsabilidade
“O executivo financeiro tem que fazer uma gestão da responsabilidade.  
Todas as decisões, até mesmo no dia a dia da empresa, dependendo da sua 
relevância, devem ser compartilhadas com os níveis adequados de governan-
ça corporativa da organização e devidamente documentadas. Dessa forma, 
quando uma resolução for questionada, as responsabilidades estarão coloca-
das nos níveis adequados”.

André Souza, sócio da Ernst & Young Terco
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a ideia de que a organização precisa daquilo. É uma ferramenta que pode estar 
sendo gestionada por finanças, mas é importante para toda a empresa”.

José Roberto Lettiere, vencedor do Prêmio Equilibrista em 2012, alerta para a 
necessidade de avaliar e reavaliar riscos durante a criação de um novo plano de 
negócios. “Se você não fizer esse exercício, vai incorrer talvez no erro de pensar 
somente nos mesmos riscos quando estiver entrando em novos negócios. Fazer 
esse brainstorm sobre riscos que poderão impactar os seus negócios futuros é fun-
damental. E para isso você tem que ter uma equipe um pouco mais multidiscipli-
nar, envolvendo profissionais de áreas relevantes”.

O uso de modelos quantitativos
Quando a decisão envolve dinheiro, alocação de recursos e resultados financei-

ros, nada melhor do que suportá-la com números precisos e, se possível, emba-
sados em fatos, afirma Alexandre Bess. No caso do risco, a situação é um pouco 
mais complexa, pois o ferramental técnico mais adequado para medi-lo embasa-se  
na teoria das probabilidades e não são muitos os profissionais que conseguem 
aplicá-lo de forma prática, produtiva e correta.

Segundo Bess, felizmente muitas ferramentas técnicas foram desenvolvidas e 
hoje é possivel tratar quantitativamente os riscos de forma barata e efetiva. Em-
bora ainda existam pessoas avessas ao seu uso, é preciso ressaltar que o proble-
ma geralmente está no emprego indevido destes instrumentos. "Em cada crise 
reforça-se a certeza de que a falha não é dos modelos, mas do seu mal uso e do 
engano em promover os modelos em verdadeiros 'oráculos' quando na verdade 
são, somente, excelentes ferramentas de gestão".

O coordenador da Comissão de Riscos afirma que o uso de modelos quantitati-
vos no dia a dia é muito disseminado no exterior – praticamente todas as grandes 
organizações os utilizam. Modelos como cash flow at risk, árvores de decisão, 
opções reais, simulações e projeções por modelos de séries temporais são, há vá-
rios anos, utilizados na gestão de riscos. A qualidade de seus resultados é parte 
fundamental no sucesso das decisões estratégicas e operacionais.

A disseminação do uso de modelos quantitativos no Brasil ainda está na sua 
infância, ressalta o coordenador, mas o futuro é promissor para a aplicação seja 
na gestão de riscos ou em outras áreas das empresas. Em breve, palavras como 
analytics, data science e big data – que são termos diretamente relacionados à mo-
delagem – serão comuns aos executivos brasileiros. E isso é bom para os CFOs 
que, naturalmente, gostam e estão familiarizados com números. v

Veja outros erros capitais na gestão de riscos
u Não ter responsabilidades claramente definidas
u Não utilizar a estrutura de TI de forma adequada para identificar gaps
u Falta de foco na priorização dos riscos
u  Não considerar o surgimento de novos riscos 

ao diversificar os negócios da empresa
u  Não estabelecer uma comunicação adequada com o restante 

da organização
u Não fortalecer o relacionamento entre as áreas de negócios
u  Não alinhar todos os níveis de gestão em relação 

aos limites tolerados de exposição a riscos
u Não escolher indicadores chave de desempenho (KPI) adequados
u Não assegurar a existência de uma avaliação independente

Caro(a) leitor(a), se você tem inte-
resse em aprofundar os conhecimen-
tos sobre este e outros assuntos rela-
cionados à gestão de risco, não deixe 
de conhecer a Comissão de Riscos do 
IBEF SP. Entre os temas-chave discu-
tidos pela comissão estão a cultura 
do risco nas organizações, identifi-
cação e avaliação de riscos, modelos 
quantitativos aplicados, mitigadores 
dos riscos e contabilização de instru-
mentos financeiros. Saiba mais sobre 
como participar entrando em contato 
com o IBEF pelo telefone: (11) 3016-
2121 e acompanhe a programação de 
eventos no site www.ibefsp.com.br

Matéria de Capa
similares – com o know how da alta diretoria e de cada unidade de negócio – que é 
quem conhece as particularidades da organização.

Outra possibilidade interessante é contratar uma empresa de consultoria que 
tem profissionais especializados na gestão de riscos para executar os procedimen-
tos estabelecidos pela alta administração ao longo do tempo.

“A vantagem dessa alternativa é que você vai ter um parceiro que está ali exe-
cutando os trabalhos com você, mas, ao mesmo tempo, é alguém que tem um 
olhar para fora do mercado que pode somar ou trazer valor ao trabalho que está 
sendo executado a cada momento no tempo, incorporando novas questões, no-
vas avaliações e novos pensamentos”, destaca Almeida.

Como o leitor pode concluir, não existe uma fórmula pronta para montar uma 
área de gestão de riscos. Cada empresa deve buscar o modelo que atenderá me-
lhor suas necessidades específicas. O fundamental é estar atento às melhores prá-
ticas e conhecer os benchmarks do mercado.

Erros capitais
Se existem regras básicas que orientam uma boa implementação da gestão de 

riscos, há também erros fundamentais que devem ser evitados.
Alexandre Bess, sócio da Sagire e coordenador da Comissão de Riscos do IBEF 

SP, afirma que implementar uma adequada gestão de riscos pode ser tarefa ár-
dua quando os benefícios não são percebidos pelos gestores, não havendo, conse-
quentemente, apoio efetivo ao processo. Tais situações podem ocorrer quando a 
proposta de gestão de riscos limita seus esforços a processos e controles, deixan-
do passar verdadeiros elefantes por baixo de seus olhos.

Afinal, muitos daqueles riscos que podem comprometer a saúde e a continui-
dade dos negócios usualmente se materializam sem estarem associados aos pro-
cessos mapeados.

Um segundo erro é tornar a estrutura de gestão de risco pouco flexível, restrin-
gindo a sua agilidade e capacidade de reação a riscos iminentes. E, em uma situação 
extrema, tornando-a uma atividade burocrática distante do seu propósito inicial.

“A estrutura de gestão de riscos deve ser flexível. Seu responsável deve inserir 
a função de riscos no dia a dia da companhia para auxiliar os processos decisórios, 
e não o contrário - a companhia adequando-se a um programa padrão de gestão 
de riscos. Neste caso indesejável, a gestão de riscos pode se tornar somente um 
exercício retórico, sem capturar todo o seu valor”, observa o coordenador.

Antônio Luiz Pizarro Manso, sócio da Pizarro Manso Suporte a Negócios, des-
taca que outro erro capital é distanciar a área responsável pela gestão de risco 
da presidência e do conselho de administração, colocando-a embaixo de outros 
níveis hierárquicos.

“Em alguns casos, até mesmo colocar essa área embaixo do CFO pode não 
ser bom. A gestão de risco ligada a um comitê de auditoria – que é um braço do 
conselho de administração e está ligado funcionalmente ao presidente da empresa 
– ajuda a evitar que essa análise possa desaparecer um pouco por avaliações de 
outros níveis da organização”.

Outro ponto importante destacado por Pizarro Manso é integrar a gestão de 
risco e processos relacionados, como compliance, auditoria e controles internos 
em uma única área, sob o olhar de diversos profissionais.

Gilmar Camurra, executivo com larga experiência na indústria de serviços, res-
salta que a implementação de qualquer ferramenta ou procedimento precisa ser 
incorporada por toda a administração, caso contrário não dará certo. “A empresa 
como um todo – incluindo o conselho de administração – tem que ter comprado 

Antonio Luiz Pizarro Manso 
(Pizarro Manso Suporte a 
Negócios)
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pria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa 
jurídica, independente de sua denominação ou classificação 
contábil. Desta forma, fica claro que a base de cálculo do PIS/
Cofins apurados pelo sistema não cumulativo é mais ampla.

Ocorre que não existe consenso quanto a seguinte ques-
tão: as subvenções para custeio consubstanciadas em cré-
ditos presumidos de ICMS têm natureza de receita e inte-
gram a base de cálculo do PIS/Cofins apurados pelo sistema  
não cumulativo?

Essa pergunta é pertinente porque quando a subvenção é 
recebida para compensar despesas da sociedade (subvenção 
para custeio), deve ser reconhecida como receita da entida-
de em conta de resultado.

Ocorre que, muito embora a contabilidade determine seu 
reconhecimento como receita, não se pode esquecer que 
“receita” não é um conceito contábil, mas um conceito ju-
rídico, pois a contabilidade não engendra fatos e tampou-
co cria direitos, seu escopo consiste em averiguar os fatos, 
interpretá-los e historiá-los devendo reproduzir com fideli-
dade a realidade.

Marco Aurélio Greco ensina que receita não é um concei-
to contábil, mas, sim, “jurídico-substancial”, aduzindo que 
“a contabilidade retrata a realidade, mas não cria realidades 
jurídicas novas, desatreladas da substância subjacente” (Re-
vista Dialética de Direito Tributário, n. 50, p. 131).

De fato, uma classificação inapropriada do que seja recei-
ta pode levar ao desatendimento das normas e à falta de 
compreensão do fenômeno jurídico. Se para um contador 
o critério contábil é mais conveniente, para um operador do 
direito deve ser diferente. Na análise dos fenômenos jurídi-
cos, a classificação deve ser norteada pelas regras do orde-
namento jurídico.

Assim, a questão que se põe é analisar se subvenção para 
custeio se enquadra no conceito jurídico de receita, pois 
só assim há de falar-se em incidência das contribuições ao  
PIS/Cofins.

Tércio Sampaio Ferraz Júnior define receita da seguinte 
forma: “receita é a quantidade de valor financeiro, originário 
de outro patrimônio, cuja propriedade é adquirida pela so-
ciedade empresária ao exercer as atividades que constituem 
as fontes do resultado, conforme o tipo de atividade por ela 
exercida” (Revista Forum de Direito Tributário, nº 28).

Bulhões Pedreira conceituou receita como “a quantidade 
de valor financeiro, originário de outro patrimônio, cuja pro-
priedade é adquirida pela sociedade empresária ao exercer 
atividades que consistem as fontes do seu resultado” (Finan-
ças e Demonstrações Financeiras da Companhia, Rio de Ja-
neiro, Forense, 1989, p. 455).

Ricardo Mariz de Oliveira, na obra “Fundamentos do 
Imposto de Renda”, estudou detalhadamente o conceito de 
receita e concluiu:

 “ –  receita é um tipo de entrada ou ingresso no patrimônio da 
pessoa jurídica, sendo certo que nem todo ingresso ou en-
trada é receita;

 –  receita é um tipo de entrada ou ingresso que se integra ao 
patrimônio sem reserva, condição ou compromisso no pas-
sivo, acrescendo-o como elemento novo e positivo;

 –  a receita passa a pertencer à entidade com sentido de per-
manência;

 –  a receita remunera a entidade, correspondendo ao benefício 
efetivamente resultante de atividades suas;

 –  a receita provém de outro patrimônio, e se constitui em 
propriedade da empresa pelo exercício das atividades que 
constituem as fontes do seu resultado;

– a receita exprime a capacidade contributiva da entidade;
 – a receita modifica o patrimônio, incrementando-o.”  
(Ed. Quartier Latin, 2008, p. 102).
Considerando o conceito de receita, esses créditos presu-

midos não se revestem desta natureza, pois:
a)  mesmo que evitem uma maior diminuição patrimonial 

não se consubstanciam em elemento positivo de au-
mento patrimonial, posto que não criam riqueza nova e 
tampouco expectativa de lucro;

b)  não se caracterizam como ingresso de numerário ou 
direito no ativo;

c)  são valores recebidos de terceiros gratuitamente;
d)  os créditos não são alcançados em decorrência do exer-

cício da atividade social da empresa e, portanto, está 
ausente o requisito da contraprestação por atividade;

e)  não indicam a capacidade contributiva da entidade;
f)  ão verdadeiros auxílios recebidos por uma sociedade 

para fazer face às suas despesas, vale dizer, têm nature-
za de ressarcimento ou recuperação de despesas tribu-
tárias e jamais de receita.

Assim, a única conclusão possível é a de que estes va-
lores não são tributados pelo PIS/Cofins, pois não têm 
a natureza jurídica de receita, apesar de contabilizados 
como tal.

Muito embora existam muitas soluções de consulta da 
Receita Federal e decisões do CARF em sentido contrá-
rio ao exposto acima, a jurisprudência do Superior Tri-
bunal de Justiça é francamente favorável à não inclusão 
destes valores na base de cálculo do PIS/Cofins. Neste 
sentido cito: AgRg no REsp 1329781/RS, DJe 03/12/2012 
e AgRg no REsp 1165316/SC, DJe 14/11/2011.

Contudo, considerando que a Receita Federal enten-
de que o valor apurado do crédito presumido do ICMS 
constitui receita tributável que deve integrar a base de 
cálculo do PIS/Cofins não cumulativo. Se os contribuin-
tes quiserem ter o direito de excluir estes créditos da 
base de cálculo das contribuições devem entrar com 
uma ação judicial. v

Crédito presumido de ICMS (subvenção 
para custeio) e a base do PIS/Cofins

Artigo

A concessão de incentivos fiscais relativos ao ICMS 
é uma prática que tem sido adotada como meio de 
atrair e manter investimentos pelos Estados e Dis-

trito Federal. Dentre os benefícios concedidos, os créditos 
presumidos de ICMS – também conhecidos como créditos 
outorgados – são os mais utilizados.

Créditos presumidos são créditos fictícios lançados na es-
crita fiscal que resultam em diminuição ou anulação da carga 
tributária da mercadoria. Não são originados pelas entradas 
de mercadorias tributadas pelo ICMS. São uma presunção 
de crédito do imposto estadual sobre valores apurados com 
base nas operações realizadas pelo contribuinte.

Grande parte dos créditos presumidos de ICMS têm natureza 
jurídica de subvenções. O termo subvenção é originário do latim 
subventione e significa ajuda outorgada por entes públicos em 
caráter suplementar. Por meio das subvenções, o Poder Público 
incentiva determinadas atividades que tem interesse em fomen-
tar. Apesar de ser uma liberalidade, sua outorga se dá em vista 
do cumprimento de uma finalidade que é de interesse geral.

A atividade do estado em conceder subvenções é decor-
rente da sua função administrativa e encontra fundamento 
na supremacia do interesse público sobre o particular e da 
indisponibilidade do interesse público. Ou seja, é uma ativi-
dade caracterizada pela outorga de vantagens e benefícios 
aos particulares que atuam de acordo com o desejo estatal, 
e por causa de sua opção recebem um tratamento especial.

Modesto Carvalhosa ensina que as subvenções são “aju-
das ou auxílios pecuniários, concedidos pelo Estado, em favor 
de instituições que prestam serviços ou realizam obras de inte-
resse público” (Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 
v. 3, São Paulo, Ed. Saraiva, 1997, p. 603).

Vale dizer, a subvenção é uma ferramenta à disposição do 
Poder Público utilizada para incentivar algumas atividades 
ou empreendimentos vinculados ao interesse público. Tem 
o objetivo de promover o estímulo de alguns setores econô-
micos ou regiões do país.

Subdividem-se em subvenções correntes para custeio ou 
subvenções para operação (expressões sinônimas) e subven-
ções para investimento.

Subvenções para investimento são transferências de re-
cursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-
-la na aplicação em bens ou direitos para implantar ou ex-
pandir empreendimentos econômicos (PN CST 112/78). 
São direcionadas à expansão da empresa para implementar 
o parque industrial e também para o desenvolvimento de 
novas atividades econômicas. Exemplo típico são os créditos 
presumidos de ICMS concedidos como estímulo à implanta-
ção ou expansão de empreendimentos.

Subvenções correntes para custeio, objeto do presente es-
tudo, são transferências de recursos para uma pessoa jurídi-
ca com a finalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto 
de despesas nas suas operações (PN CST 112/78).

Ocorre que existe divergência acerca da inclusão ou não 
das subvenções de custeio créditos presumidos de ICMS, 
na base de cálculo do PIS/Cofins das pessoas jurídicas en-
quadradas no regime de apuração não-cumulativo de que 
tratam as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03.

Esta divergência não engloba o regime de apuração 
cumulativo do PIS/Cofins, pois nesta hipótese as contri-
buições têm por base de cálculo o faturamento, cujo con-
ceito já está consolidado pelo STF no sentido de abarcar 
apenas as receitas decorrentes da venda de mercadorias 
e serviços. Assim, por ser notório que as subvenções não 
se consubstanciam em entradas financeiras decorrentes 
da venda de mercadorias ou serviços, há concordância na 
doutrina no sentido de que estes benefícios concedidos pe-
los estados não integram a base de cálculo do PIS/Cofins 
na sistemática cumulativa.

Contudo, a base de cálculo das contribuições ao PIS/Cofins 
das pessoas jurídicas enquadradas no regime de apuração não 
cumulativo é definida nas leis que as criaram como a receita 
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta pró-

Por Amal Nasrallah, advogada tributarista 
sócia do escritório Pacífico Advogados
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Por Prof. Dr. Alberto Borges Matias
com o apoio de Gislaine de Miranda 
Quaglio e João Gabriel Sehn

O comportamento 
do crédito com 
as reduções nas 
taxas de juros

Entre os meses de agosto de 2011 e 2012, a taxa básica de juros da economia 
brasileira foi foco das atenções do governo, do Banco Central (BC) e dos 
mercados financeiro e de crédito. Foram promovidas 10 quedas consecuti-

vas na taxa Selic, passando de 12% a.a para 7,25% a.a., respectivamente. Com os 
cortes promovidos e o novo patamar da Selic, cabe verificar se o ciclo de reduções 
afetou o comportamento agregado das operações de crédito no referido período.

Ao analisar a evolução do crédito total do Sistema Financeiro (SF) em 2012, 
nota-se uma expansão menor do que a verificada em 2011, com crescimento de 
16,3% ante 18,6%. Assim, apesar da trajetória declinante da Selic, do movimento 
de redução dos juros bancários e da estabilidade nas taxas de inadimplência, o 
menor nível de atividade econômica parece ter contribuído para frear uma traje-
tória mais robusta do mercado de crédito nacional. No Gráfico 1 pode-se notar a 
trajetória crescente menos acentuada das operações de crédito e, em contrapar-
tida, a queda abrupta da taxa Selic.

Artigo INEPAD

Como tirar máximo 
proveito dos dados

Insights Tecnológicos

Por José Luis Spagnuolo
Diretor de Smarter Analytics 
da IBM Brasil
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Vivemos na era da informação. Mais que isso, vive-
mos na era do excesso de informação. Já não da-
mos conta de responder a todos os e-mails ou, até 

mesmo, de lê-los, de acompanhar e comentar os posts e os 
tuítes. Quando menos esperamos, somos “marcados" na foto 
antiga do tempo do colégio. Tudo isso se transformando em 
dados que circulam livre e velozmente pelo mundo virtual. 
Se para nós, pessoas físicas, já não é possível acompanhar 
e controlar as informações pessoais, o que dizer do mundo 
dos negócios, onde um dado pode se transformar em uma 
importante estratégia ou numa grande dor de cabeça?

Neste contexto, Big Data tornou-se a expressão do mo-
mento no mundo corporativo, um fenômeno sobre o qual as 
grandes empresas de tecnologia se debruçam em busca de 
soluções que transformem dados em valores para as corpora-
ções. Com este desafio, surgem as tecnologias de análise, ca-
pazes de processar uma quantidade enorme de dados através 
de algoritmos matemáticos minuciosamente desenvolvidos, 
trazendo às empresas conclusões valiosas para seu negócio.

Marcas e produtos estão mais expostos do que nunca. 
Uma foto ou um comentário, seja positivo ou negativo, 
verdadeiro ou não, postado nas redes sociais, pode circu-
lar o planeta em tempo recorde. A mobilidade trazida pe-
los smartphones turbinou ainda mais a geração de dados.  
Só no Brasil foram comercializados 15,4 milhões de unidades 
de smartphones em 2012. Hoje, uma pessoa em qualquer 
lugar do mundo pode gerar informação relevante para uma 
empresa. Não por acaso, o número de tuítes por minuto 
atingiu hoje a casa dos 100 mil.

Este fenômeno tem criado demandas por novos profissio-
nais e tecnologias, e as aplicações do Big Data tem se es-

palhado por todos os setores da sociedade. O sistema que 
permite tomada de decisões estratégicas por parte das em-
presas pode também ser a ferramenta para previsões rela-
cionadas a epidemias, por exemplo, a partir da análise de 
posts nas redes sociais. Ou seja, não há limite para o sis-
tema. Seu uso pode ser benéfico para o conhecimento de 
hábitos de compra de um cliente, através de dados estrutu-
rados da operadora de crédito ou direcionando as ações de 
marketing de um banco, como exemplos.

Então, este é o momento para as empresas investirem em 
tecnologia, transformando informações em valores e estra-
tégia competitiva. Temos muitos exemplos de sucesso que 
podem mostrar a eficiência desta análise. O mais emblemá-
tico da atualidade, que mostra a versatilidade da tecnologia, 
foi a sua utilização na eleição americana. Com um gigantes-
co banco de dados sobre os eleitores, a equipe do candida-
to Barack Obama montou um verdadeiro quartel-general. 
Só que, dessa vez, os comandantes do QG não eram cien-
tistas políticos, mas especialistas em análise de grandes 
quantidades de dados, cuja missão era trabalhar exclusiva-
mente com Big Data. A tecnologia foi fundamental numa 
das mais bem sucedidas estratégias de campanha presiden-
cial, que manteve o presidente americano por mais quatro 
anos na Casa Branca.

A análise inteligente de dados também tem sido utilizada 
com eficácia pelo departamento financeiro. CFOs podem 
tirar máximo proveito destas soluções para reunir informa-
ções competitivas relacionadas ao mercado no qual a em-
presa atua, traçando ações efetivas junto ao corpo diretivo 
para que as metas sejam atingidas (e, até mesmo, supera-
das), colocando sua empresa à frente no mercado. v
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expressiva: -21,1%. O crédito rural foi o que mais apresentou 
expansão, as operações cresceram quase 42%. Já as ope-
rações descriminadas como outros, que também conside-
ram recursos compulsórios e governamentais, registraram 
expansão de 28,1%.

No Gráfico 5 é possível verificar os ganhos e perdas de 
participação das operações de crédito à pessoa jurídica no 
período de 2011 a 2012. As operações de referência para taxa 
de juros aumentaram a participação de 82,5% para 83,4%, 
o crédito rural de 0,6% para 0,8%, outros 10% para 11,1%, e, 
seguindo a queda registrada na PF, a redução das operações 
com leasing que perderam posição de 6,9% para 4,7%.

Gráfico 5 – Participação das operações de crédito do SF – 
recursos livres e direcionados – Pessoa Jurídica (Inepad & BC)

Por fim, cabe verificar a participação das operações de 
crédito segundo a origem e o destino quanto a atividade 
econômica. Conforme apresentado até o momento, as ope-
rações com origem nas instituições públicas tiveram aumen-
tos expressivos no período de 2011 a 2012.

No Gráfico 6, nota-se que os recursos de origem pública 
se concentraram no setor industrial com pequena redução 
de participação, de 26,3% para 24,7%. O setor habitacional 
foi o que registrou aumento de participação dos recursos de 
origem pública, de 18% para 20,6%.

Os recursos de origem em instituições privadas nacionais 
se concentram, em suma, nos créditos à pessoa física, em 
torno de 43% em ambos os anos. Nota-se também que 
nas instituições privadas nacionais o setor habitacional ga-
nhou participação no total de operação de crédito, de 3,4% 
para 4,3%. Nas instituições privadas estrangeiras, o crédi-
to também se concentra nas operações à pessoa física, que 
registrou pequena perda no período, de 41,7% para 40,6%.  
Tal queda foi compensada por pequenos ganhos em todas 
as outras modalidades, exceção apenas para o crédito rural.

Grá�co 5 – Participação das operações de crédito do SF – Pessoa Jurídica
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Gráfico 6 – Participação das operações de crédito do SF – 
segundo origem e atividade econômica (Inepad & BC)

Diante do exposto, é possível constatar que o setor pú-
blico foi o principal agente no mercado creditício entre o 
período de 2011 e 2012. Seja pelas medidas de estímulo à 
economia via redução dos juros básicos, pelo movimento 
de redução dos juros bancários ou programas de incentivo 
a setores como o habitacional, o governo vem participando 
ativamente na oferta e direcionamento do crédito. A expec-
tativa agora é com relação aos próximos movimentos e a 
consolidação de um novo cenário para as instituições ban-
cárias do país nos próximos anos. v
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Alberto Borges Matias – Diretor Presidente do INEPAD. Pro-
fessor titular do Departamento de Administração da Faculdade 
de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade 
de São Paulo no campus de Ribeirão Preto. Livre-docente em fi-
nanças, atuando nos programas de graduação, pós-graduação e 
MBAs da Universidade.

Gislaine de Miranda Quaglio – Supervisora do Centro de Pes-
quisas do INEPAD, Pesquisadora Núcleo CEPEFIN. Mestranda 
em Economia pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho 
– Unesp/FCLAR.

João Gabriel Sehn – Pesquisador do Centro de Pesquisas do 
INEPAD – Núcleo CEPEFIN. Graduando em Economia Empre-
sarial e Controladoria pela Faculdade de Economia, Administra-
ção e Contabilidade da Universidade de São Paulo no Campus de 
Ribeirão Preto.

Gráfico 1 – Crédito total do Sistema Financeiro (livre + 
direcionado) x Taxa Selic anualizada (Inepad & BC)

Uma primeira constatação refere-se ao comportamento 
do crédito segundo a origem. Conforme o Gráfico 2, tendo 
em vista a taxa positiva de crescimento do crédito total 
do SF, tanto as operações com recursos livres, quanto as 
operações de crédito com recursos direcionados eleva-
ram suas participações em percentual do PIB, de 31,5% e 
17,5%, para 33,7% e 19,8%. Contudo, nota-se uma taxa de 
crescimento maior para os créditos de origem direcionada, 
com expansão de 13,1% diante 7% de expansão dos crédi-
tos com recursos livres. Esse fato enfatiza a continuidade 
da expansão de créditos que são vinculados a programas 
e ações do governo, neste caso o crédito habitacional e 
os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

Gráfico 2 – Operações de crédito do SF – crédito segundo a 
origem (%PIB) (Inepad & BC)

Quando se analisa o crédito segundo o controle de capital, 
nota-se que uma maior participação do Governo prosseguiu 
como característica também no período de 2011 a 2012. Da-
dos do Gráfico 3 demonstram que as instituições públicas 
detêm a maior participação de operações de crédito no SF, 
seguidas das instituições privadas nacionais e das institui-
ções privadas estrangeiras. Todos os segmentos registraram 
ganhos de participação como percentual do PIB, sendo que 
as instituições públicas registraram expansão de 19,7%, en-
quanto as instituições privadas nacionais expandiram em 
0,5% e as estrangeiras 2,4%.

Grá�co 1 – Crédito Total do Sistema Financeiro x Taxa Selic anualizada
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Gráfico 3 – Operações de crédito do SF – crédito segundo o 
controle de capital (%PIB) (Inepad & BC)

Outras características do período entre 2011 e 2012 po-
dem ser obtidas partindo para uma análise das operações de 
crédito para pessoa física e pessoa jurídica. Primeiro, para 
as operações de crédito para pessoas físicas, registrou-se 
expansão de 15,8% nas modalidades de crédito referencial 
para taxa de juros, que considera cheque especial, crédito 
pessoal, cartão de crédito, aquisição de bens, dentre outras. 
O segmento cooperativo, que inclui financiamentos rurais 
com recursos livres, também registrou crescimento, 25,7%. 
O segmento de leasing foi o único que registrou queda: 
-43,9%. Já outras operações que consideram recursos com-
pulsórios e governamentais registraram 25,9% de expansão.

Assim, no Gráfico 4 pode-se verificar os ganhos e as per-
das de participação das operações à pessoa física no perío-
do de 2011 a 2012. As operações de referência para taxa de 
juros passaram de 77,7% para 79%, cooperativas de 4,7% 
para 5,2%, outros 11,7% para 12,9%, e a expressiva redução 
das operações com leasing, que perderam posição de 5,9% 
para 2,9%.

Gráfico 4 – Participação das operações de crédito do SF – 
recursos livres e direcionados – Pessoa Física (Inepad & BC)

Comportamento semelhante foi registrado nas operações 
de crédito para pessoa jurídica. Os créditos referencias para 
taxa de juros, que consideram operações de hot money, des-
conto de duplicatas, capital de giro, conta garantida, dentre 
outras, cresceram 16,6%. Nas operações de leasing, assim 
como ocorreu na PF, registrou-se uma queda, mas menos 
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Portanto, em 2012, a marca registrada foi a ociosidade generalizada da indústria e da economia em geral. Isso também 
mudou. A ociosidade não existe mais. Todos os setores industriais, com raras exceções, já operam com níveis normais de es-
toques e alguns deles com estoques abaixo dos níveis desejáveis. Essa é a garantia de que a indústria deve se recuperar depois 
de uma queda de produção de 2,75% no ano passado. A recuperação esperada da indústria tende a mais do que devolver a 
queda de 2012 e isso terá um significado importante para a economia como um todo porque, apesar do peso pequeno no PIB, 
a indústria é difusora de atividade (leading) para os demais setores.

No ano em curso, já estamos assistindo uma normalização dos investimentos que ficaram profundamente afetados em 
2012 porque ninguém investiria operando em ociosidade, mas também devido a alguns ruídos que talvez pudessem ter sido 
evitados com as escolhas de políticas relativas ao setor elétrico e à Petrobras.

A reação muito negativa dos investidores, sobretudo estrangeiros, no mercado de equity reverberou em todos os demais 
mercados, criando uma percepção de intervencionismo que, na minha visão, começa agora a ser revertida com ações bem 
mais amigáveis na mobilização do setor privado em projetos de investimento, particularmente em infraestrutura.

Outro ponto a se mencionar é que possivelmente não deveremos ter surpresas na política econômica, na medida em que as 
surpresas possíveis em termos de política monetária e cambial ficaram no ano passado e o governo considera os patamares 
atuais de juros e de câmbio como “territórios conquistados em batalha” e não recuarão dessas trincheiras. Salvo se a inflação 
de 2013 de fato ameaçar superar os 5,8% de 2012.

Nesse capítulo, o governo e o Banco Central acalentam o sonho de que a escadinha descendente da inflação se man-
tenha (6,5% em 2011, 5,8% em 2012 e algo entre 5% e 5,5% em 2013). Ameaçada essa trajetória, os juros mais altos po-
derão ser acionados, mas não antes de medidas alternativas como já vimos no passado não muito remoto. Nosso cenário 
é de que a inflação possa ser levemente declinante a despeito da retomada da atividade, devido a menores pressões de 
alimentos e do consumo.

Resumo: o governo tinha 10 botões para apertar em 2012 e apertou todos os 10. Em um ambiente de menores surpresas 
externas e internas, desde que acompanhado de mensagens mais amigáveis na mobilização do setor privado nos investimen-
tos de infraestrutura, 2013 poderá se revelar um efetivo ano de transição a favor de um ciclo mais normal de investimentos 
e de crescimento. v

SX
C

Por Octavio de Barros

No nosso último artigo, chamamos atenção para “um mundo sem riscos” em 2013. Os dados correntes nesse início 
de ano revelam que essa leitura tem boas chances de se concretizar. O desempenho das bolsas nos Estados Unidos, 
na China e até mesmo na Europa revela que, a despeito do ajuste fiscal ainda em curso nesses países, aumenta a 

confiança dos agentes econômicos e a aversão ao risco se reduz de forma notável. Indicadores relativos à capacidade de 
financiamento dos países problemáticos da Zona do Euro falam por si.

Da mesma forma, vamos lembrar que “ativos refúgio” como franco suíço, ouro, iene, títulos do Tesouro da Alemanha ou da 
Suíça perdem valor. No caso desses dois últimos ativos, basta lembrar que meses atrás esses papéis ofereciam remuneração 
nominal literalmente negativas. Ou seja, é como se os investidores naquela época pagassem uma espécie de custódia para ter 
seus recursos protegidos em títulos considerados seguros. Isso mudou. Agora esses papéis já oferecem rendimentos positivos.

Isso é crucial para que as coisas caminhem melhor para países emergentes como o Brasil. Não tanto pelo que pode signi-
ficar em termos de demanda externa – que já dá sinais inequívocos de melhora, sobretudo nos Estados Unidos e na China 
– mas sobretudo pelo maior conforto de investidores na alocação de suas posições líquidas.

Mesmo que o Brasil não seja atualmente o pole position no destino de investimentos em países emergentes, certamente 
ainda se mantém no top five e isso faz uma grande diferença. A aversão ao risco se dissipando aumenta as possibilidades de 
que, aos primeiros sinais mais consistentes de retomada da economia brasileira, os fluxos de capitais sobretudo de portfólio 
estarão ocupando as oportunidades oferecidas.

No plano doméstico temos boas razões para apostar que 2013 será substantivamente diferente de 2012. Basta relembrar o 
que eu mencionei anteriormente nessa mesma coluna: “em 2012, tudo que poderia dar errado, deu errado”. A convergência 
de problemas simultâneos que tivemos em 2012 dificilmente se repetirá nesse ano, pelo menos na mesma intensidade.

Tivemos uma tempestade perfeita que encontrou a indústria brasileira despreparada para uma queda tão significativa da 
demanda externa (uma sobreoferta global de produtos manufaturados que persiste, ainda que em menor intensidade) e tam-
bém profundamente afetada pela pressão de custos de mão de obra decorrentes de uma estrutural mudança no mercado de 
trabalho por razões estritamente demográficas.

A forte depreciação cambial de 2012 (positiva a médio prazo) também pegou a indústria brasileira desavisada com uma 
base forte de fornecedores externos que ficaram mais caros. Em outras palavras, foram muito relevantes as pressões de 
custos empresariais no Brasil em um ambiente global tremendamente adverso em termos de demanda e de volatilidade.

Por que 2013 será 
diferente de 2012?
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Economista-chefe do Banco Bradesco
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Minibiografia

André Santos Esteves é considerado a principal estrela da 
nova geração de banqueiros brasileiros. Comanda o maior 
banco independente de investimentos da América Latina, 

o BTG Pactual. A linha de atuação notadamente agressiva da ins-
tituição – a qual já definiu como “um BNDES privado e eficiente” 
– reflete o perfil ousado do seu principal acionista.

Nascido em uma família de classe média na Tijuca, Esteves obteve 
seu diploma de bacharel em Matemática pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Ingressou no Pactual, em 1989, como analista de 
sistemas. Foi promovido a operador da mesa de renda fixa e ganhou 
fama, já no início da carreira, por sua desenvoltura.

Em 1993, tornou-se sócio do Pactual. Em maio de 2006, a compa-
nhia suíça UBS AG adquiriu a empresa, criando o UBS Pactual, divi-
são do UBS nos países latino-americanos. André Esteves tornou-se 
CEO de todas as operações da companhia na região.

Em 2008, deixou o UBS Pactual e fundou a empresa de inves-
timentos BTG. No ano seguinte, a BTG adquiriu o UBS Pactual, 
dando origem ao BTG Pactual. Esteves exerce os cargos de CEO e 
Chairman do Conselho de Administração.

Capitaneou o IPO do banco, em 2010, com estrondoso sucesso. 
Os papéis, equivalentes a 12% do capital da empresa, atraíram uma 
demanda do Brasil e do exterior equivalente a cinco vezes a ofer-
ta. Logo a instituição tornou-se uma das 20 maiores empresas com 
ações na Bovespa e, Esteves, um dos 20 brasileiros mais ricos do 
mundo, segundo a revista Forbes. v

André Esteves 
em uma página
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Luciana Medeiros von Adamek
Vice-presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP

Mulheres líderes: 
Maria Helena Santana

No ano passado, chegou ao fim 
o mandato da primeira mu-
lher a comandar a Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), entida-
de reguladora e fiscalizadora do mer-
cado de capitais no Brasil. Antes dela, 
a presidência do órgão foi ocupada 
principalmente por advogados espe-
cializados em direito societário.

Economista por formação, Maria 
Helena Santana tratou, sem estarda-
lhaços nem temores, de importantes 
temas e desafios da CVM – alguns bem 
grandes, como a crise de 2008 com os 
derivativos de risco, que acarretaram 
enormes perdas para as empresas bra-
sileiras. Em cinco anos no cargo, sua 
atuação foi decisiva na defesa das re-
gras de governança corporativa e de 
proteção ao investidor.

Maria Helena fez carreira na Bolsa 
de Valores em São Paulo (Bovespa), 
onde trabalhou por 12 anos, entre 
1994 a 2006. Ela foi Superintendente 
Executiva de Relações com Empresas 
na Bovespa e se destacou na implan-
tação do Novo Mercado, um passo 
importante para a modernização das 
regras de governança das empresas 
listadas na bolsa.

A economista também ajudou a 
criar o programa Bovespa Mais, que 
incentivou a entrada de empresas 
de médio porte no mercado de capi-
tais. Já no comando da CVM, Maria 
Helena ocupou a vice-presidência 
do IBGC (Instituto Brasileiro de Go-
vernança Corporativa), entre 2004 e 
2006, e também participou do Con-
selho de Administração do Instituto a 
partir de 2001.

A ex-presidente da CVM teve se-
renidade e segurança para conduzir 
a entidade em um período marcado 
por evolução muito rápida e uma con-
juntura internacional adversa. Soube 
também aproveitar o longo mandato 
para deixar um legado duradouro de 
fortalecimento do mercado de capi-
tais. Ela própria destaca como avan-
ços da sua gestão algumas regras rela-
cionadas à divulgação de informações 
por companhias abertas e fundos de 
investimentos, além da convergência 
contábil das empresas brasileiras ao 
padrão internacional IFRS.

Em grande parte graças à continui-
dade do trabalho realizado por gestões 
anteriores e aos alicerces que Maria 
Helena ajudou a construir, a CVM é 
uma das agências reguladoras brasilei-
ras de grande credibilidade. A econo-
mista contribuiu para que a autarquia 
alcançasse “voo de cruzeiro”, resol-
vendo questões antigas, inovando e 
dando passos de modernização que 
ficarão na história.

Maria Helena envolveu-se em te-
mas delicados, como a discussão so-
bre os riscos inerente às empresas 
sem um controlador majoritário, tam-
bém chamadas de “sem dono”, e o ex-
cesso de independência nos conselhos 
de administração.

Uma das homenageadas no Prêmio 
Destaque IBEF 2009, a economista 
buscou valorizar as discussões técni-
cas, não só dentro da CVM, mas com 
representantes do mercado como um 
todo. Ela colocou em audiência pública 
importantes propostas de normativos 
para regulação do mercado, como a 

Instrução nº 480, que estabeleceu um 
novo modelo de registro de compa-
nhias abertas.

Durante seu mandato, segundo da-
dos divulgados à imprensa pela CVM, 
foram editadas 77 instruções, assina-
dos 313 termos de compromisso que 
representaram mais de R$ 300 milhões 
para os cofres públicos, e julgados 274 
processos, cujas multas somaram  
R$ 1,4 bilhão.

A ex-presidente da CVM firmou 
convênios importantes para tornar 
o mercado de capitais mais sólido e 
transparente. É o caso do acordo as-
sinado com a Apimec (Associação dos 
Analistas e Profissionais de Investi-
mento do Mercado de Capitais) para 
supervisão da atividade dos analistas 
de investimentos, e de outro celebrado 
com a Anbima (Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Finan-
ceiro e de Capitais) para análise prévia 
dos registros de ofertas públicas de va-
lores mobiliários. Ela também estabe-
leceu um acordo de cooperação com 
a Polícia Federal para adotar medidas 
de inibição de desvios de conduta no 
mercado de capitais.

O fato de ser mulher não a fez assu-
mir uma postura diferente no coman-
do da CVM. Sempre avessa a abordar 
a vida pessoal em público, a economis-
ta de 53 anos tem dois filhos e viveu 
boa parte de sua gestão entre o Rio, 
sede da autarquia, e São Paulo, onde 
mora a família. Em uma de suas entre-
vistas no cargo, disse que gostaria de 
estudar mais História e se dedicar aos 
livros após o fim do mandato.

Saudações Ibefianas. v



DICA DE CARREIRA

Daniel Schwebel
Diretor da Marks Sattin
daniel.schwebel@ 
markssattin.com
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Planejando e ampliando sua 
atuação para o futuro

Vivemos um momento de mudanças na área de finanças, em que cada vez mais as em-
presas procuram profissionais analíticos e estratégicos ao invés dos operacionais. Essa 
mudança também influencia diretamente na expectativa das pequenas, grandes e médias 
corporações em ter sua área financeira alinhada com as necessidades de seu negócio.

Para um executivo de finanças, além da visão estratégica, é também necessário um bom 
conhecimento de todas as áreas que englobam essa vertical, passando pela contabilidade, 
controladoria, planejamento, tesouraria e impostos, já que hoje as empresas buscam cada 
vez mais um profissional «completo» e com uma visão macro de todo o ambiente.

Planejar um job rotation é com certeza um excelente primeiro passo para aqueles que 
buscam a liderança. É importante também ter esse plano alinhado com o gestor direto e 
contar com o apoio do RH, fundamental nesse processo.

Vale ressaltar que esse caminho pode ser longo e demorado, já que não se espera que 
um bom líder mude de função com menos de dois anos em média, período mínimo para 
completar um bom ciclo e mostrar resultados efetivos na área.

É bem verdade também que mudanças normalmente não são tratadas com naturalida-
de pelo ser humano e que a zona de conforto tende a ser muitas vezes o caminho mais  
fácil. De qualquer forma, é preciso ter em mente que o mercado de trabalho está cada vez 
mais competitivo e dinâmico, e é preciso se diferenciar para conquistar um bom espaço  
nas empresas.

Para ser um líder de sucesso, o caminho nem sempre será o mais fácil; mas para quem 
tem grandes ambições, o esforço sempre trará grandes compensações. v
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Associe-se ao IBEF SP e faça parte do IBEF Jovem.
(11) 3016-2121 – www.ibefsp.com.br

Felipe Guarnieri
Líder do IBEF Jovem

JovemIBEF

Há alguns anos – logo após ingressar numa consultoria – recebi de última hora a 
missão de participar de um evento ocupando o lugar de um consultor que não pôde ir.  
Eu, recém-contratado, fui com a dedicação típica de quem quer mostrar trabalho.  
A tarde era composta por palestras, incluindo a de um famoso economista brasileiro que 
explicava àquela época como e porquê a Argentina iria quebrar.

Em suas palavras, “a Argentina baixar preços e salários para não quebrar é como o 
rabo balançar o cachorro; logo, alguma hora, o cachorro vai balançar o rabo e a Argenti-
na vai desvalorizar a sua moeda”. Coisa que de fato aconteceu ainda naquele ano.

Na semana seguinte, ao encontrar no elevador o presidente da consultoria, a pergunta 
foi direta e assertiva: “como foi o evento para você?”. E, pelos próximos 5 ou 10 minutos, 
discorri sobre o cenário macroeconômico latino-americano e como “o rabo não podia 
balançar o cachorro”.

Ele me ouviu pacientemente até o final, quando então disparou a queima roupa que 
“se isto era tudo o que eu tinha de mais importante a falar, era melhor eu ter deixado 
um exemplar da Gazeta Mercantil em cima da mesa dele” (o jornal Valor Econômico 
ainda não existia). Logo vieram as perguntas que realmente importavam: “com quem 
você conversou?”; “encontrou algum cliente nosso?”; “o que as pessoas, os empresários, 
disseram sobre a palestra?”; “eles concordam com o ponto de vista? Discordam?”...

Todas estas perguntas exigiam que eu tivesse tido um papel ativo durante o evento e foi 
aí que eu me dei conta de que – embora fundamental – o conhecimento técnico é apenas 
um elemento básico de qualquer evento ou associação; no final do dia, o maior valor que 
você, jovem, pode construir no IBEF são os relacionamentos e as amizades que natural-
mente vão sendo fortalecidos ao longo do tempo. É daí que saem os projetos, as trocas de 
experiência e os conhecimentos que realmente importam na sua carreira e na sua vida.

O IBEF é justamente tudo isto: acesso a conhecimento financeiro de ponta aliado a 
um grupo de pessoas altamente qualificadas, líderes nas empresas em que atuam. Cabe 
a você deixar o IBEF ainda melhor.

Temos para este ano várias atividades voltadas para você, jovem, participar de forma 
ativa e aproveitar tudo o que a associação tem para lhe oferecer, mas não se esqueça:  
o IBEF será tão bom para você quanto maior for a sua contribuição como protagonista.

Deixo aqui um forte abraço ao meu colega Álvaro, que fez um trabalho brilhante à 
frente do IBEF Jovem ao longo da última gestão. Por último, o conselho mais importante 
que posso dar é: não espere para ser o CFO da empresa em que trabalha para somente 
então decidir ter um papel ativo no IBEF. Faça o contrário: tenha um papel ativo no IBEF 
desde já, e justamente isto é o que vai te ajudar a se transformar num CFO antes do que 
você espera.

Saudações ibefianas e até a próxima edição! v

Construindo valor
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As relações entre Brasil e Angola estão mais fortes do 
que nunca. O país de língua portuguesa é o que mais 
recebe investimentos brasileiros no continente africano 

– US$ 4 bilhões no total, de acordo com estimativa da Associa-
ção de Empresários e Executivos Brasileiros em Angola em 2011.

Energia, infraestrutura e agricultura estão entre os setores 
mais atraentes para investidores no país. O crescimento do mer-
cado consumidor também gera oportunidades para empresas de 
varejo, serviços financeiros e telecomunicações.

Localizado no centro da capital angolana, o hotel EPIC SANA 
Luanda representa um conceito diferenciado de estada de luxo. 
Está próximo de importantes espaços empresariais e administra-
tivos e oferece uma visão panorâmica sobre o principal cartão 
postal da cidade: a imponente Baía de Luanda.

A unidade dispõe de 238 quartos, com 16 master suites e três 
suites presidenciais. O Centro de Congressos prima pela nobre-
za dos espaços, pela tecnologia de ponta e pelo alto padrão de 
serviços. As divisões interiores e exteriores compõem uma área 
de 2.500 m2 para eventos de grande porte. O hotel conta com 
salas para reuniões corporativas, equipadas com LCD e sistema 
de videoconferência. As salas podem ser reservadas para almo-
ços e jantares privados para grupos de até 500 pessoas.

Os hóspedes têm a seu dispor cinco opções de restaurantes. 
No Terrakota é possível degustar iguarias internacionais e pratos 
locais para uma experiência gastronômica tipicamente angola-
na. Já o Vitrúvio delicia pela genuinidade dos sabores italianos e 
pela confecção das massas frescas, pizzas, saladas e especiais do 
Chef à vista no live-cooking.

O cair da tarde convida para admirar o pôr do sol sobre a Baía 
de Luanda ao sabor de um coquetel de frutas frescas no restau-
rante Origami. No primeiro semestre de 2013, a unidade preten-
de inaugurar o Switch SupperClub, um sofisticado clube noturno 
para dançar e se socializar. v

Uma visita 
a Angola
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EPIC SANA Luanda
Rua da Missão
Luanda – República de Angola
F: +244 222 642 700

+244 222 642 800
www.luanda.epic.sanahotels.com
Para mais informações:
info.luanda@epic.sanahotels.com
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Master Suite Ballroom Angola
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Barzinho 60’
Este charmoso barzinho da 
década de 1960 é peça única. 
Fabricado em lâmina natural, 
com pés em lâmina de jacarandá 
e tampo em laminado fórmica.
www.desmobilia.com.br

Luminária Troy
A luminária de piso com base de tripé é um hit do design 
moderno entre as décadas de 1930 e 70. Composta 
por abajur e tocheiro, a Troy possui acabamento duplo 
em madeira freijó e branco, proporcionado elegância 
e uma agradável iluminação para o ambiente.
www.lalampe.com.br

Toca-discos retrô Alabama
Apreciar a melodia de um bolachão ou de um CD MP3 não é problema 
para esta máquina, que relembra os toca-discos clássicos. Equipado 
com Rádio AM/FM, reproduz também Fita K7 e grava do vinil para as 
saídas de USB e cartão de memória SD. Acompanha controle remoto.
www.trapemix.com.br
(11) 3683-2412
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Desejo Vintage
Por Redação / Fotos: Divulgação

Louis XIII Le Jeroboam Cognac
Obra-prima da Coleção Louis XIII, cada 
garrafa do Le Jeroboam é confeccionada 
artesanalmente por nove operários da 
Cristallerie de Sèvres, em Paris, utilizando 
cerca de cinco quilos de cristal fundido.
O decanter contém três litros do precioso 
conhaque da maison Rémy Martin. 
Acordes aromáticos de jasmim e maracujá, 
combinados à noz moscada e ao gengibre.
www.louis-xiii.com

Vespa 946 Retrô
Sucesso no Brasil nos anos 
1960, as vespas voltaram 
renovadas. Com início das 
vendas previsto para julho 
deste ano, a Vespa 946 é 
uma homenagem ao primeiro 
modelo da marca, que 
saiu da linha de montagem 
em 1946. Possui motor de 
125 cc, painel digital de 
LCD, iluminação full-LED, 
controle de tração ASR e 
suspensões single-sided.
www.vespa946.com

Cristaleira Frigobar Vintage
Com o sugestivo formato de uma bomba de gasolina antiga, esta 
peça armazena o seu “combustível” favorito com muito estilo.
É composta por uma cristaleira na parte superior e um frigobar 
com capacidade para 80L. Acabamento em pintura automotiva.
www.ciavintage.com.br
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Administração dos fluxos de caixa: teoria e prática
German Torres Salazar 
Editora Atlas – R$ 79,00

Por Luis Rodeguero
Consultor nas áreas de Gestão Financeira e Governança Corporativa

Gerir o fluxo de caixa é essencial nos negócios. A geração de caixa é considerada 
a forma mais objetiva de se avaliar o resultado, a sustentabilidade e o valor de uma 
empresa. German Torres Salazar fez um excelente trabalho ao colocar em um único 
livro todos os aspectos fundamentais para os executivos que exercem a arte de gerir o 
caixa de uma empresa.

O autor optou por uma linguagem simples e didática, para melhor entendimento de 
administradores financeiros e estudantes. O equilíbrio entre teoria e prática é alcança-
do através de exemplos didáticos que acompanham a introdução dos conceitos essen-
ciais, colocando a dose certa de cada um.

Da mesma forma, tem o mérito de ser bastante breve na parte de impostos, apresentando os principais deles e evitando 
entrar nas inúmeras peculiaridades de cada situação e tipo de negócio das empresas. Nas questões contábeis, está adequado 
às alterações introduzidas na Lei das SAs pelas Leis 11.638/2007, 11.941/2009 e às normas emitidas pelo CPC.

O livro ainda dedica a parte final a abordagens avançadas em finanças empresariais, garantindo que todos os temas im-
portantes sejam tratados para se atingir o objetivo fundamental da administração financeira: maximizar os fluxos de caixa 
disponíveis aos investidores da empresa (credores e proprietários), o que no final significa maximizar o valor da empresa.
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Brasil rumo a 2014 – Um 
olhar sobre a África do Sul

Org. PwC
Saint Paul Editora – R$ 99,00

Esta edição de luxo traz um diag-
nóstico dos processos que envolveram 
a realização da Copa da África do Sul, 
mostrando os desafios que o Brasil en-
frentará para sediar o Mundial.

Os segredos das 
apresentações poderosas

Roberto Shinyashiki
Editora Gente – R$ 39,90

Shinyashiki usa sua experiência de 
30 anos como palestrante para ensi-
nar aos leitores as melhores estraté-
gias para apresentar ideias e conven-
cer os ouvintes.

Vire a empresa do avesso

Robert Townsend
Editora Saraiva – R$ 39,90

Este divertido best-seller comemora 
40 anos, considerado um manual de 
sobrevivência para guerrilhas orga-
nizacionais bem-sucedidas. Voltado 
para a próxima geração de CEOs.
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Estante
A necessidade de compreender este gigante global nunca foi mais premente: a China está constantemen-

te nas notícias. Dentro de uma geração, transformou seu Estado empobrecido numa potência econômica 
e política.

Em “Depois da Crise: a China no centro do mundo?”, Luiz Carlos Bresser oferece visões para as pergun-
tas mais urgentes sobre a superpotência e oferece uma estrutura para entender sua ascensão e novo papel.

Focando suas respostas através dos legados históricos – a mudança (ou retorno) do centro do mundo 
para a Ásia e as informações que em grande parte definem a trajetória da China atual, Bresser-Pereira 
apresenta aos leitores insights do país.

De um lado, um fundo soberano, um dos maiores do mundo, com US$ 260 bi (criado em 2006), suas 
reservas internacionais de US$ 3,4 trilhões e a construção do canal de KRA, um projeto com a envergadura 
do canal do Panamá . De outro, a falta de democracia, a questão ambiental (16 das 20 cidades mais poluídas 
do mundo são chinesas), o boom da construção em Xangai, seus tantos desequilíbrios econômicos e sociais.

A teoria ortodoxa e o Consenso do Washington não conseguiram reconhecer as verdadeiras necessida-
des de um mundo em desenvolvimento, reconhece o professor da Universidade de Pequim que contribui 
com um capítulo da obra. A alternativa, o Consenso de Pequim, é baseado no tripé: valor da inovação, 
gerenciamento do caos e autodeterminação (nacionalismo econômico).

O tripé seria, desde sempre, contrário a política do laissez-faire. A grande lição da China é que o governo 
pode criar mercado, orientar mercado, mas não ser conduzido pelo mercado. O segredo dos países asiáti-
cos foi sua estratégia baseada em taxas de câmbio competitivas e industrialização de alto nível tecnológico. 
Algo que estamos longe de atingir em nosso Brasil.

Além da parte dedicada à China, o livro possui ainda duas seções sobre a crise e o Brasil, as quais não 
trariam grandes novidades, se não fosse pela participação de Leda Paulani, que provoca: “Teremos um 
novo capitalismo depois da crise?”. A pergunta é pertinente e a historia e contexto lhe conferem sentido. 
Sem, de forma alguma, tentar definir um novo modelo econômico, determinados preceitos chineses, como 
a intervenção pesada do governo na economia, podem sinalizar uma nova realidade.

Em resumo, os leitores que conhecem um pouco sobre a China ficarão mais bem informados, olhando 
o que eles já sabiam em outra luz. O livro é escrito por economistas (quase todos doutores) para econo-
mistas; então, sacrifique-se para romper a barreira do economês a fim de tirar o máximo proveito da obra.
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Leitura

Depois da crise: a China no centro do mundo?
Org. Luiz Carlos Bresser-Pereira
FGV Editora – R$ 70,00

Por Luiz Roberto Calado
Economista e autor de livros na área de Finanças*

* Mais sobre o autor desta resenha em www.luizcalado.com
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EU ACHO QUE ESTÁ NA HORA DE 
ORGANIZARMOS AS INFORMAÇÕES E
O FLUXO DE TRABALHO DA NOSSA EMPRESA.
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O grupo franco-britânico SAGE XRT é o terceiro maior fornecedor de software de gestão no mundo, com mais de seis milhões
de clientes e presença em 70 países. No Brasil, onde está desde 1996, SAGE XRT é focada e especializada em desenvolvimento
de sistemas para GESTÃO DE TESOURARIA: a oferta modular, oferecida em tecnologia Web, tem como foco o gerenciamento de Gestão 
de Caixa, Operações Financeiras, Planejamento de Liquidez, Reconciliação Bancária, Pagamentos e Plataforma de Comunicação
Multi-bancária e possui interfaces com os principais ERPs do mercado, como Oracle, SAP, Data Sul, Peoplesoft,
JDEdwards, Baan, BCPS e SSA, entre outros. Mais de mil empresas de grande e médio porte no Brasil, utilizam as duas 
ofertas UNIVERSE BR e UNIVERSE BR Light, desenvolvidas exclusivamente para atender às necessidades brasileiras.
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Clientes que con� am nas soluções Sage XRT

ENERGIA
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Executivos&Empresas
Por Redação / Fotos: Arquivo pessoal

Vitor José Fabiano

Palavra que te define: Assertividade

Guru: Não tenho (não há fórmula mágica para 
resolver problemas)

Uma personalidade histórica: Winston Churchill

Estilo musical: Rock

Melhor filme: Match Point (Woody Allen)

Melhor livro: Anjo Pornográfico (biografia de Nelson 
Rodrigues, de Ruy Castro)

Esportes: Caminhada e ciclismo
O que mais gosta de fazer nas horas de lazer: 
Cinema, teatro e viagens

Culinária preferida: Francesa

País (fora do Brasil): França

Melhor cidade brasileira: São Paulo

Férias: Europa

Indicado ao prêmio “O Executivo de Finanças do Ano” (troféu Equilibrista) 
em 2012, Vitor José Fabiano possui uma trajetória notável. Nascido na capital 
paulista, aprendeu cedo com o pai, migrante do interior do estado, que nada 

na vida vem com facilidade; tudo tem que ser conquistado com trabalho duro.
“Minha vivência no IBEF SP é relativamente recente e a indicação para o Equi-

librista 2012 foi muito interessante. Fiquei lisonjeado, recebi a notícia com sur-
presa e participei da premiação com muito orgulho. É um reconhecimento muito 
significativo”.

Fabiano tem entre seus hobbies favoritos viajar com a família, momento em que 
tem a oportunidade de observar outras culturas e conhecer a história de um povo. 
“Isso traz a compreensão do nosso próprio comportamento e da nossa história, 
como indivíduos”.

Formado em Administração de Empresas pela Escola Superior de Administra-
ção de Negócios (ESAN) em 1986, começou a carreira no programa de trainees 
da Arthur Andersen ainda em 1982. “Foi a decisão mais acertada da minha car-
reira. Uma boa firma de auditoria lhe dá a base conceitual técnica e os elementos 
de desenvolvimento gerencial, como formação de pessoas, ética e postura pro-
fissional, essenciais ao seu desenvolvimento; além da compreensão do papel de 
Finanças como ferramenta de gestão de um negócio”.

A experiência na multinacional americana abriu portas para o desenvolvimento 
de uma sólida carreira em outras companhias globais. Fabiano foi gerente na área 
de Planejamento Tributário e Controller divisional da Unilever; diretor de Servi-
ços Compartilhados e Controller da Nokia; vice-presidente de Finanças e Diretor 
de Relações com Investidores na Cielo, conduzindo a companhia, em 2009, a re-
alizar o maior IPO da história do mercado brasileiro até então. Desde 2010, está à 
frente da vice-presidência de Finanças e Administração da Bunge Brasil.

Entre os profissionais que o marcaram nessa caminhada, foram grandes influ-
ências: Humberto de Campos, diretor financeiro da Unilever até 1996; e Marcelo 
Jordão, hoje sócio da Ernst Young. “São pessoas que me ensinaram fundamentos 
que emprego sempre. Eles me ensinaram o valor da coerência, da atuação base-
ada em fatos, da excelência técnica e da valorização das pessoas que nos ajudam 
a alcançar as coisas”.

Fabiano associou-se ao IBEF SP em 2010, com o objetivo de ampliar sua rede 
de relacionamentos e contribuir para o desenvolvimento da atividade dos CFOs. 
Segundo o executivo, a participação no Instituto agregou principalmente pelo 
convívio e a troca de vivências com profissionais que admira.

“Acumulei uma experiência sólida em 30 anos de carreira e acredito que tenho 
uma contribuição a dar à nossa classe profissional e à sociedade. O Brasil precisa 
de Administradores e o IBEF SP tem um espaço relevante no contexto de promo-
ver a gestão financeira como elemento do desenvolvimento brasileiro”.

Foco no que é 
importante

Entre as características fundamen-
tais para tornar-se um profissional 
bem-sucedido, Fabiano destaca a con-
sistência. E dá um conselho às novas 
gerações: “Você tem que traçar uma 
linha de atuação e não se distrair, não 
se desviar. A minha linha é o foco no 
que é importante; isso todo mundo 
diz, parece fácil fazer, mas é muito fácil 
desviar do foco com coisas ‘urgentes’ e 
sem importância”. v
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Ademir dos Santos Novus do Brasil

Affonso Parga Nina
Genpact Brasil Gestão de 
Processos Operacionais Ltda

Bruna Losada Pereira Saint Paul Escola de Negócios

Celso Rocha Alves Junior Copersucar

Cesar Augusto Gomes Marks Sattin

Cristiano dos Santos Machado Promon S/A

Daniel Stein
Genpact Brasil Gestão de 
Processos Operacionais Ltda

Fabio Itikawa
São Carlos Empreendimentos  
e Participações S.A

Fabio Rogerio Pires da Silva
Buntech Tecnologia em  
Insumos Ltda.

Felipe Schimidt Zalaf
Claudio Zalaf Advogados 
Associados

Genilson Silva Melo Copersucar

Isabela Assis Pereira Gomes HSBC Corretora

Orlando Viscardi Neto FTA Financial

Ruben Oliveira Batista KPMG

Sandra Cristina Speyer Oracle

Sheila Moser UOLDIVEO S/A

Stéfano Helou Frontini Deutsche Bank

Tarcísio José Massote de 
Godoy

Bradesco Seguros

Wilson Eiji Yoshida CBS Midia

Novos Associados

 YOUR DOOR TO 
INTERNACIONAL BUSINESS

- Auditoria Externa e Interna

- Auditoria de Sistemas

- Auditoria de Processos

- Consultoria Tributária

- Gestão de Controles Internos

55 11 5044-0683

Confiance is Member Firm of 

AGN INTERNATIONAL Ltd. 

a worldwide association of 

separate and Independent 

accounting and consulting firms.

MARçO/ABRIL 2013

MARçO
01/03

» Carlos Augusto De Barros Santiago
» Jorge Luiz Trevisani

02/03
» Guilherme Hirata
» Marcio Tadeu Da Silva
» Margareth Amorim De Albuquerque 
Florencio
» Sylvio Cassu De Castro

03/03
» Eduardo Silveira Camara
» Jobelino Vitoriano Locateli
» Marco Antonio Vasquez
» Ricardo Suiter
» Ruben Oliveira Batista
» Wesley Bonni

04/03
» Marcele Lemos Ferreira

05/03
» Ramon Martinez Ribeiro Neto
» Rinaldo Pecchio Jr.
» Sara Isabel Behmer

06/03
» André De Araújo Souza
» Ewaldo Mario Kuhlmann Russo

08/03
» Adriana Saadi Aragão
» Alexandre Mafra Guimaraes
» Marcelo Couceiro

09/03
» Agamenone Callegari Junior
» Fausto Vassere
» José Roberto Lettiere

10/03
» Alexandre Jose Guerra De Castro 
Monteiro
» Guilherme Santana Matiolli
» Ingrid Baumegger
» Sergio Mellone Olgas

11/03
» Eglair Tadeu Juliani
» Fabio Mentone

12/03
» Antonio Carlos Nogueira
» Carlos Roberto Orellana
» João Carlos De Nobrega Pecego
» Raphaela Sayuri Yamamoto 
Antonioli

13/03
» Francisco Haroldo Gomes Mota
» Leandro Martinez
» Nelson Magalhães Graça

14/03
» Carlos Roberto De Mello
» Roberto Carlos Guimarães
» Silvio Vidigal M. De Barros

15/03
» Edson Massami Tsuda
» Luis Felipe Schiriak

16/03
» Helio Ribeiro Duarte
» Murilo Caldeira Germiniani
» Paulo Cesar Braga Franco Giacomini

18/03
» Bruno Cals De Oliveira
» Edgard Silveira Bueno Filho
» José João Trigo
» Sandra Cristina Speyer

19/03
» Marcelo De Paula Souza
» Samuel Saldanha

20/03
» Adriano De Quadros Pinto

21/03
» Erica Emy Maeda Perin
» Ivo Romani
» Luiz Roberto Coradin
» Tereza Cazumi Kaneta

22/03
» Jorge José Biondi De Mello
» Rafael Vieira Teixeira

24/03
» David Bunce
» Leonardo De Paiva Rocha

25/03
» Amauri José Junqueira
» Cibele De Paula Deis
» Fabiano Da Silva Boccia
» Jorge Tadeu Rossetto
» Paulo Munhoz Vaz

26/03
» Luiz Carlos Siqueira Aguiar

27/03
» Charles Krieck
» Rodrigo Souza Silva

28/03
» Fabio Tadeu Marchiori Gama
» Karina Mendes Gonçalves

29/03
» José Roberto Lorenzi
» Ricardo Eguchi
» Rui Eduardo Botelho

30/03
» Marco Antonio Pereira
» Paulo Leite Julião
» Rita Helena Chagas Martins Muniz

31/03
» Jesus Alvaro Gouveia

ABRIL
01/04
» Marco Aurélio Lopes Vasques
» Roberto Oliveira De Lima
» Thierry Philippe Giraud
» Valdir Renato Coscodai

02/04
» Bruno Leitão Amaral
» Dalmon Rogerio De Moraes Sapata
» Eduardo Henrique Belham
» Reinaldo Hossepian Salles Lima

03/04
» Antonio Felix De Araujo Cintra
» José Roberto Mendes Da Silva
» Mariane Muffo Rangel Pereira

04/04
» João Alberto Gomes Bernacchio
» Valdir Oliveira Barbosa

06/04
» George Luiz Malveira Cavalcante
» Jose Roberto Mendes Da Silva
» Rubens Batista Jr.
» Vaninho A. Pinto

07/04
» Claudio Lins Ventura
» Eder Carlos Gomes Da Rocha
» Jorge Angel Rosa Garcia

08/04
» João Marco Adamo Beltrão Frederico
» Luiz Eduardo Ganz Viotti De Azevedo

10/04
» Alexandre Costa Nacacio
» Antonio Dabus Filho
» Carl Douglas De Gennaro Oliveira
» Wagner Bertazo

11/04
» Ademir Dos Santos
» Britaldo Pedrosa Soares
» Fabio Ferrão Lazarini
» Marcos Marcelo Aguirre Gonzalez
» Mauro De Marchi

12/04
» Eloisa De Almeida Rego Barros Curi
» Flavio Augusto Meirelles Fleury Da 
Silveira
» Henri Philippe Reichstul
» Jose Alves Filho
» Silvio Benedetto Schiappacasse 
Carvajal

13/04
» Aleksandro Oliveira
» Cesar Amendolara
» Christian Wilhelm Hirtzbruch

14/04
» Milena Colombini Zaniboni
» Silvio Alfredo Frugoli

15/04
» Genilson Silva Melo
» Luis Eduardo Alonso Viegas
» Silbert Sasdelli Junior

16/04
» Carolina Querino De Morais
» João Alberto Borges Teixeira
» José Rubens Rodrigues Vicari

17/04
» Antonio Carlos Moro
» Cristina Varella Amorim
» Denis Macedo Pacheco Kilinskas
» Paulo Bezerril Junior

18/04
» Daniel Rodrigues De Oliveira Araújo
» Mauricio Castanho Trancredi

19/04
» João Dos Santos Caritá Junior
» Mauro Marques

20/04
» André Carvalhal Rosa
» Daniel Levy
» Jose Eduardo Cabrera Fernandes
» Rogério Vieira De Andrade

21/04
» Custódio Filipe De Jesus Pereira
» Ricardo Benatti
» Rosangela Silva Almeida

22/04
» Carlos Alberto Cano Colucci

23/04
» Alexandre Foschine
» Vitor Fagá De Almeida

24/04
» Henrique Meirelles Junqueira Franco

25/04
» Dani Ajbeszyc
» Jose Roberto Securato
» Luiz Roberto Calado

26/04
» Antonio Salvador Morante
» José Adalber Alencar
» Mauro Lobiano Parra
» Sergio Volk

27/04
» Pablo Emilio Fernandez Benavidez
» Sandro D’urbano Rocha

28/04
» Carla Madrid Magalhães Nascimbeni
» Jorge Luis Padovan

29/04
» Carlos Alberto Iacia
» Oscar Renzo Di Sabbato Sandoval

30/04
» Sérgio Sesiki
» Stephane Frantz Emmanuel Engelhard

Aniversariantes
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ESPIRITO SANTO INVESTMENT BANKESPIRITO SANTO INVESTMENT BANK
UM BANCO DE INVESTIMENTO QUE LHE ABRE O CAMINHOUM BANCO DE INVESTIMENTO QUE LHE ABRE O CAMINHOUM BANCO DE INVESTIMENTO QUE LHE ABRE O CAMINHOUM BANCO DE INVESTIMENTO QUE LHE ABRE O CAMINHOUM BANCO DE INVESTIMENTO QUE LHE ABRE O CAMINHO

Partilhando da tradição do 

Grupo Banco Espírito Santo, 

estamos presentes em 

25 países e 4 continentes, 

e oferecemos serviços integrados 

de banco de investimento, 

inseridos numa estrutura 

funcional multiproduto 

e com elevada especialização 

geográfica e setorial.

• Financiamento e Gestão de Risco

• Mercado de Capitais

• Project Finance

• Acquisition Finance

• Corporate Finance

• Corretora

• Asset Management

• Private Equity

• Consultoria Financeira

• Wealth Management

www.espiritosantoib.com.br . telefone: +55 (11) 3074-7444 . Ouvidoria: 0800 7700 668

Lisboa . Colônia . Dublin . Edimburgo . Hong Kong . Londres . Luanda . Madri . Cidade do México . Mumbai . Nova Iorque . São Paulo . Varsóvia
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Charles B. Holland, 
ex-vice-presidente 
de Membership do 
IBEF SP e diretor da 
Holland Consulting

Opinião

Melhores práticas 
empresariais e nós*
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Em 1965, Cingapura obteve a sua independência da Malásia. Na época era pobre, com uma renda per capita próxima 
do Brasil. Agora em termos de renda per capita é o terceiro país do mundo, acima dos Estados Unidos, com a expec-
tativa de vida mais longa do planeta. Temos muito a aprender com Cingapura. Ou, de forma mais oportuna, resgatar 

a nossa memória e práticas no passado.
De 1970 a 1976, o Brasil apresentou as maiores taxas de crescimento do mundo de forma continuada. Greves em setores 

críticos, perturbações da ordem, invasão nos direitos coletivos da sociedade, entre outros, não eram tolerados. O Estado – 
Executivo, Legislativo e Judiciário – era enxuto, sobrando recursos para investimentos, obras e criação de empregos.

Voltei em setembro de 2012 para Cingapura, 23 anos após a minha primeira visita. Constatei que é outro país. Em 1965, 
ano da independência, Cingapura tinha uma renda per capita de US$ 4.181 (Brasil US$ 3.261 e EUA US$ 21.210). Em 2011, a 
renda per capita de Cingapura foi de US$ 49.693 (Brasil US$ 10.383 e EUA US$ 41.728).

A seguir, apresento, de forma simples, comparações entre o Brasil e Cingapura na sua atualidade. Alguns parágrafos foram 
expandidos para dar informações mais fundamentadas para os leitores.

 • Tributação sobre o PIB. No Brasil 36,5%. Em Cingapura 14,2%.
 • Impostos sobre valor adicionado. No Brasil são quatro: ICMS usual – 18%; IPI – 0% a 330%; PIS e COFINS – 9,25%.  
Em Cingapura, só existe o imposto sobre consumo de 7%.

 • Impostos sobre a renda para Pessoas Jurídicas (PJs). No Brasil, 34%. Em Cingapura, acima de US$ 250.000 anuais – 
17%. Abaixo de US$ 250.000 – 8% na média.

 • Ganhos de capital sobre imóveis e bolsa. No Brasil, 15% na Bolsa e aplicação de um esquema complexo de cálculo para 
imóveis. Cingapura – 0%.

 • Imposto de renda para pessoas físicas com renda anual de US$ 70.000: Brasil, 24%; Cingapura, 6,5%. Para renda anual 
acima de US$ 250.000, no Brasil é de 27,5% e em Cingapura é de 20%.

 • Auditoria independente obrigatória. No Brasil, a obrigação se aplica a 10 mil empresas. Em Cingapura, obrigatório para 
todas as empresas, exceto para as com receitas anuais abaixo de US$ 4 milhões.

No Brasil, a Receita Federal desde 1995 tem dispensado a apresentação de prestação de contas via contabilidade para 
empresas no regime de tributação Lucro Presumido (1 milhão de empresas) e empresas no regime Simples (4 milhões de 
empresas). O Código Civil também dispensa a contabilidade para companhias com receitas anuais abaixo de R$ 3,6 milhões.  
A dispensa de contabilidade (prestação de contas) de forma entendível foi introduzida pela Receita Federal do Brasil em 1995, 
em decorrência da alta inflação até 1994. Deveria ter sido revogada antes de 2000.

Até a presente data, o Governo e a sociedade brasileira, de forma geral, têm sido omissos quanto à volta da obrigatoriedade 
de prestação de contas através da contabilidade. Para reflexão coletiva, a maioria dos países em desenvolvimento e desen-
volvidos exigem, além de contabilidade (usualmente adotando o padrão das normas internacionais), auditoria independente 
para todas as empresas, exceto as microempresas.

Assim, temos duas opções: permanecer no “Programa de Aceleração de Encolhimento” – PAE, ou adotar de fato o Pro-
grama de Aceleração do Crescimento – PAC. Isto exige ordem, resgate de direitos coletivos equilibrados e transparência na 
prestação de contas. Vide o progresso extraordinário de Cingapura comparado com o do Brasil.

A opção pelo PAE ao invés do PAC é uma opção de fato que temos exercido há pelo menos 35 anos. De 1965 a 1976, o 
Brasil cresceu quase 100%, e depois cresceu 60% em termos reais per capita em 35 anos. Não é hora de pensar em promover 
o PAC com ações, ao invés de só com palavras? v

* Publicado originalmente no jornal DCI – Diário Comércio Indústria e Serviços, em 3 de outubro de 2012, e editado pela IBEFNews.
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Associe-se ao IBEF SP
11 3016-2121/www.ibefsp.com.br

Fortalecer e ampliar a rede de relacionamentos e manter-se atualizado é essencial para o sucesso na carreira 
profissional. Especialmente nos momentos difíceis.

O IBEF SP - Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo – entidade sem fins lucrativos –, 
além de oferecer oportunidades excepcionais de networking, proporciona a seus associados e associadas 
atualização e intercâmbio. Tanto nos eventos que realiza com expoentes do setor, renomados especialistas 
e autoridades governamentais, quanto nos encontros de integração e convívio.

Para os profissionais experientes, o Instituto é o caminho direto para o contato com colegas posicionados 
no topo de importantes empresas.

Para os jovens executivos é a porta mais ampla de entrada da comunidade brasileira de finanças.

Um ponto forte no currículo 
do executivo de finanças
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