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O que esperar 
daqui para frente?

José Claudio Securato
Presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP
jcsecurato@ibefsp.com.br

EDITORIAL

O Brasil vive um momento ímpar em sua história, com níveis recordes de empre-
gabilidade, renda real do trabalhador e volume de crédito. No entanto, nem to-
das as variáveis macroeconômicas estão alinhadas. Enquanto esse três fatores 

têm impulsionado o consumo, há um desequilíbrio do lado da produção, que precisa de 
mais investimentos. Por consequência, o crescimento do produto interno bruto patina; a 
in!ação aparece.

Olhando para o futuro, podemos ter dois cenários: ou as políticas econômicas surtem 
efeito e o PIB cresce; ou as empresas se verão obrigadas cada vez mais a cortar custos e 
frear contratações, o que pode até mesmo gerar, em médio prazo, um aumento do de-
semprego durante o lento processo de equilíbrio da economia. 

Então, o que esperar daqui para frente? A IBEF News fez essa pergunta para os pre-
sidentes de grandes organizações, com o objetivo de capturar suas expectativas para a 
realização de negócios no próximo semestre. Na matéria de capa, você irá descobrir o 
que eles responderam. 

Esta edição também traz uma importante novidade para todos os ibe"anos: a mudança 
na política de contribuição associativa. O novo modelo, que explicamos em uma matéria, 
entrará em vigor a partir do terceiro trimestre de 2013 e trará vários benefícios para os 
associados. Entre eles: melhor percepção das vantagens da associação; descontos pro-
gressivos para membros mais antigos; e !exibilidade na forma e prazo de pagamento.

Veja também a cobertura da cerimônia de posse do Corpo Diretivo do IBEF SP gestão 
2013-2014, evento que foi prestigiado em peso pelos ibe"anos e por representantes de 
outras importantes associações do mercado "nanceiro nacional; e saiba mais sobre as 
diretrizes de trabalho das Comissões Técnicas, anunciadas durante o primeiro almoço do 
ano deste núcleo fundamental para as atividades do IBEF. 

 No Ping-pong, Antonio Carlos Valente, presidente da Telefônica Vivo, comenta os 
desa"os para o avanço da telefonia de quarta geração (4G) no País.

Uma ótima leitura!



8 48

CEOs

IBEF MULHER
O mito da falta de ambição

64

IBEF JOVEM
Jovens executivos e o empreendedorismo

66

IBEF
INSTITUTO BRASILEIRO DE EXECUTIVOS DE FINANÇAS

São Paulo

www.ibefsp.com.brn
ew

s

Conselho de Administração
 Presidente: Henrique Luz
 Vice-presidente: Keyler Carvalho Rocha
 Conselheiros: André Luis Rodrigues
  Eduardo de Toledo
  Enéas Pestana
  José Rogério Luiz
  Pedro Augusto de Melo
  Rodrigo Kede de Freitas Lima
  Walter Machado de Barros

Diretoria Executiva
 Presidente: José Claudio Securato
 Primeiro vice-presidente: Marco Aurélio de Castro e Melo
 Vice-presidentes: André de A. Souza
  Antonio Sérgio de Almeida
  Bernado Szpigel
  Charles Krieck
  Daniel Levy
  Edmundo Luiz P. Balthazar
  José Roberto Lettiere
  Leopoldo V. Saboya
  Luciana Medeiros von Adamek
  Luiz Roberto Calado
  Marcela Drehmer Andrade
  Marcelo de Lucca
  Mário Allan Ferraz Mafra
  Diego Patricio Espinosa

Conselho Fiscal
 Presidente: Wagner Mar
 Conselheiros: Mário Togneri
  Paulo Bezerril Jr.
 Suplentes: Carlos Roberto de Mello
  José Adalber Alencar
  José Cesar Guiotti

Comitê Editorial
 Presidente: Rubens Batista Jr.
 Diretor-gerente: Mario de Rezende Pierri
 Membros: Paulo Pires
  Rosangela Sutil
  Sergio Volk
  Vitor Fabiano

Conselho Consultivo
 Presidente: Carlos Alberto Bifulco
 Membros: Antonio Luiz Pizarro Manso
  Britaldo Soares
  Getúlio Arrigo
  Leonardo Rocha
  Luis Felipe Schiriak
  Renato Frascino
  Roberto Oliveira de Lima
  Rubens Batista Jr.
  Thomas Brull
  Waldir Corrêa

Avenida Juscelino Kubitschek, 1736 – Ed. Spazio JK 
15º andar – Conj. 151 – 04543-000 – São Paulo – SP

Tel 11 3016-2121 – Fax 11 3016-2124
ibefsp@ibef.com.br
www.ibefsp.com.br

A IBEF News é uma publicação bimestral do IBEF SP inteiramente produzida pela Grappa Editora e Comunicação Ltda.
Conselho Editorial: Comissão de Relações Públicas do IBEF SP

www.grappa.com.br
55 11 2533-0544

Diretoria
Adriano De Luca e
Juliano Guarany De Luca

Jornalista Responsável
Adriano De Luca
(Mtb nº 49.539)

Direção de Arte
Paula Cristina d’Andréa

Editor-chefe
Juliano Guarany De Luca

Editora
Débora Soares

Redação
Débora Soares
Jaqueline Couto

Revisão
Marcella Chartier

Publicidade
Caio David
caio@grappa.com.br

Redação
redacao@grappa.com.br

Tiragem
2.500 exemplares

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – Não pode ser comercializada. As opiniões emitidas nos artigos assinados não re!etem necessariamente 
as posições do IBEF SP e são de exclusiva responsabilidade dos autores. A reprodução total ou parcial do conteúdo da publicação depende 
de autorização por escrito.

46

DESTAQUES

Índice

MATÉRIA DE CAPA
Com a palavra, os CEOs

48

RAPIDINHAS 7

PING-PONG
CEO da Telefônica Vivo fala sobre 
reestruturação e desa"os da 4G

 8

CONTRIBUIçãO ASSOCIATIVA
Mais benefícios e inovação em 2013

46

ALMOçO DAS COMISSõES TÉCNICAS
O novo modelo de trabalho das Comissões 
para 2013

14

CORPO DIRETIVO 2013-2014
A cerimônia de posse do novo Corpo Diretivo 

17

INFRAESTRUTURA
Os desa"os da tributação nos projetos

25

ALMOçO DIRETORIA VOGAL
A perspectiva da indústria para a economia

28

CARREIRA
Talento: a verdadeira riqueza das nações

31

SEGURANçA JURíDICA
O projeto do novo Código Comercial

34

TRABALHO
Empregados domésticos: a nova lei e suas 
mudanças

37

TRIBUTAçãO
Parecer PGFN 202/2013 e a tributação de 
dividendos

40

E-COMMERCE
As novas regras para as empresas

43

DICA DE CARREIRA
Pequena ou grande empresa?

67

COMUNICAçãO
Saiba como lidar com jornalistas

22

MINIBIOGRAFIA
O per"l de David Feffer

65

ARTIGO
Uso da Teoria do Domínio do Fato

56

ARTIGO INEPAD
Juros altos: o viés de nossa economia

60

INSIGHTS TECNOLóGICOS
O CFO e o seu papel como líder de negócio

58

PONTO DE VISTA
Economia comportamental

59

COLUNA OCTAVIO DE BARROS
Hora de rever o cenário para o Brasil 2013-2014

62
CAPTAçãO DE RECURSOS
Financiamento do BID para o setor privado

 10

Edição nº 173 ~ MAIO/JUNHO 2013

ANO XV ~ Nº 173 ~ MAIO/JUNHO 2013 TURISMO
Uma visita a Punta del Este

68

DESEJO
A chaise de Oscar Niemeyer e outras tentações 

70

LEITURA72
EXECUTIVOS & EMPRESAS
Rosangela Sutil: uma executiva que aprendeu 
cedo a liderar

74

ANIVERSARIANTES76
NOVOS ASSOCIADOS77
OPINIãO
A ressaca dos paraísos "scais

78

CAPA: Shutterstock / Zeed - 
Manipulação da imagem: D'Andréa

2013



IBEF NEWS  ~  MAIO/JUNHO 2013

PROGRAME-SE

RAPIDINHAS

As ibefianas aproveitaram o ambiente descontraído do restaurante Coco 
Bambu para falar sobre os planos para 2013 e fazer networking durante  
almoço de confraternização do IBEF Mulher, realizado no dia 10 de abril.

Uma pequena comitiva do IBEF SP encontrou o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, em 14 de abril, para entregar o Prêmio IBEF. A ho-
menagem, comunicada durante o XXIII Conef, laureia a personalidade do 
ano em "nanças e economia. Participaram da visita ao Instituto FHC: José 
Claudio Securato, Marcela Drehmer, André Luis Rodrigues e Márcio Fortes 
(representando o IBEF Nacional).

Sergio Volk, membro do Comitê Editorial e da Comissão Técnica do IBEF-SP, foi eleito 
para o Conselho Consultivo do IBEF-ES. Volk foi fundador e o primeiro presidente do Ins-
tituto em Vitória (ES), gestão entre 1986 e 1989.
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Café da M
anhã8h às 10h – Sede IBEF SP

SPED – Instrumento eletrônico de !scalização

27 de junho

Seminário
8h às 10h – Sede IBEF SP

Seminário IBEF Mulher – Como vai a carreira 
pro!ssional feminina?

19 de junho

Café da M
anhã8h às 10h – Sede IBEF SP

Consolidar e publicar resultados – como 
automatizar o processo da “última milha”  
nos relatórios !nanceiros

26 de junho

Café da M
anhã8h às 10h – Sede IBEF SP

Opções reais: "exibilidade gerencial e  
criação de valor

20 de junho

Luis Rodeguero, coordenador-geral da Comissões Técnicas do IBEF SP, assumiu o 
cargo de CFO do Grupo Dux em maio. A holding tem foco em soluções para os setores 
de mobilidade urbana e segurança pública, por meio da produção de equipamentos e 
prestação de serviços.
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Fruto da fusão entre duas marcas fortes do mesmo Grupo, a Telefônica Vivo nasceu grande: atende 90 
milhões de brasileiros com serviços de telefonia !xa e móvel. Mas não é só isso. Nas palavras do CEO, o 
executivo carioca Antonio Carlos Valente, a empresa líder de mercado é hoje uma internet company que 
oferece, além de conexão, serviços e conteúdos digitais. 
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Em alta velocidade

Ping-pong

Antonio Carlos Valente, 
presidente da Telefônica 
Vivo, comenta os desa!os 
para o avanço da 
telefonia 4G no País mitação no Congresso Nacional do 

PL das Antenas, de alcance nacional, 
no qual são propostas novas regras 
para a instalação de infraestrutura de 
telefonia móvel.

IN: O setor de telecomunicações 
ainda lidera o ranking de reclama-
ções do Procon. A falta de inves-
timento por parte das empresas 
atuantes no setor é comumente 
apontada como um dos principais 
motivos para as falhas nos serviços. 
Qual a sua opinião sobre isso?
ACV: Nossos investimentos para o 
período 2011-2014 mantêm-se inalte-
rados. Serão R$ 24,3 bilhões aplica-
dos no País e destinados à expansão 
e modernização da infraestrutura de 
redes e sistemas. Em 2012, investi-
mos R$ 6,1 bilhões. A Telefônica Vivo 
registra o melhor resultado entre as 
operadoras móveis com atuação na-
cional no IDA (Índice de Desempenho 
de Atendimento), da Anatel, em 47 
dos 48 meses acompanhados pelo ór-
gão. Além disso, a empresa foi apon-
tada como a operadora nacional com 
melhor avaliação pelos clientes, em 
recente pesquisa de satisfação divul-
gada pela agência reguladora.

IN: Quais as ações tomadas para au-
mentar a satisfação dos clientes?
ACV: Diversas iniciativas foram ado-
tadas ao longo dos últimos meses, den-
tro de um processo constante de me-
lhoria. Entre elas, ações em sistemas 

de atendimento, gestão de fornecedo-
res com foco na qualidade e opções de 
atendimento eletrônico, como SMS, 
chat online, internet e aplicativo para 
smartphones. Além disso, outras ações 
foram adotadas no processo de inte-
gração da operadora "xa com a móvel, 
como: o contato proativo para escla-
recer dúvidas logo após a aquisição; a 
priorização da resolução do problema 
no primeiro contato do cliente; a sim-
pli"cação do portfólio de produtos; e a 
revisão do layout das contas para facili-
tar a identi"cação de cobranças.

IN: A Telefônica Vivo passou por 
uma reestruturação organizacional 
recente. Quais os principais objeti-
vos dessa reestruturação?
ACV: A fusão com a Vivo ampliou 
a atuação da Telefônica para todo o 
Brasil. Hoje, a empresa tem mais de 
90 milhões de clientes e tem traba-
lhado constantemente na integração 
das duas marcas. Finalizamos a in-
tegração societária, o que foi bas-
tante importante para termos uma 
empresa com um conjunto de ações 
único, que pudesse ser analisado pelo 
investidor de maneira mais simples. 
Agora, vamos passar por um período 
importante, com a integração de sis-
temas administrativos. O objetivo da 
recente reestruturação foi acelerar a 
transformação da empresa, ampliar o 
foco nos negócios e a integração entre 
as áreas, para que obtivéssemos mais 
sinergias e competitividade.

IN: Quais os mercados de maior va-
lor para a companhia hoje?
ACV: Em razão da operação de te-
lefonia e internet f ixa iniciada em 
1998, e por ser o maior mercado 
nacional, São Paulo tem um grande 
peso em nossas receitas, responden-
do por cerca de 60% do faturamento 
da companhia. Há outros mercados 
também muito importantes para a 
Telefônica Vivo no Sul e Sudeste, 
como Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Paraná e Rio Grande do Sul. Esta-
mos agora focados em ampliar nos-
sa participação no Nordeste, já que 
fomos a última operadora a entrar 
nesse mercado.

IN: Quais as suas expectativas para 
o segundo semestre de 2013 e o ano 
de 2014?
A implantação das redes de 4G e  
f ibra óptica estão entre as priorida-
des da empresa para este e o próxi-
mo ano. Temos um vasto cronogra-
ma de instalação da tecnologia de 
quarta geração: até dezembro deste 
ano, serão atendidas as cidades-sede 
e subsedes da Copa do Mundo – 
Cuiabá, Curitiba, Manaus, Natal e 
Porto Alegre. As capitais e cidades 
com 500 mil habitantes deverão ter 
o serviço até maio de 2014, enquanto 
as com mais de 200 mil receberão o 
4G até dezembro de 2015. Por f im, 
até dezembro de 2016, será a vez 
dos municípios com mais de 100 mil  
habitantes.

IBEF NEWS: Quais as perspectivas 
do Grupo Telefônica para as opera-
ções no Brasil?
Antonio Carlos Valente: O Brasil é 
hoje o principal mercado da Telefô-
nica em todo o mundo. Trata-se da 
maior operação em número de clien-
tes, além de apresentar o maior po-
tencial para incremento da atuação 
da companhia, graças a uma eco-
nomia diversif icada e cada vez mais 
digital. O setor de telecomunicações 
vive um momento de expansão, em 
razão das mudanças no perfil do usu-
ário, que demanda cada vez mais co-
nexão para acesso à internet, às re-
des sociais e para uso de aplicativos 
em celulares e tablets. 

IN: Na contramão da queda da re-
ceita de telefonia !xa no mercado 
mundial, a telefonia móvel e de da-
dos apresenta grande potencial a ser 
explorado. Quais novos produtos 
e serviços estão surgindo seguindo 
esta tendência?
ACV: Umas das maiores apostas da 
Telefônica Vivo é o desenvolvimen-
to da rede de terceira geração para 
a telefonia móvel, visando o aumen-
to exponencial do tráfego de dados 
no país. Estamos em mais de 3.100 
municípios brasileiros com a cone-
xão 3G, o que equivale a oferecer a  
cobertura a mais de 85% da popula-
ção – mais do que a soma de todas 
as demais operadoras. A conexão ul-
trarápida do 4G também será muito 

favorável à utilização cada vez maior 
dos celulares para o tráfego de dados. 
O Vivo 4G Plus já está sendo comer-
cializado em sete cidades e chegará a 
70 até o f inal do ano.

IN: Quais os desa!os para o avanço 
da 4G?
ACV: Sem dúvida, a instalação de 
novas antenas é um aspecto crucial, 
pois é condição indispensável para a 
melhoria da qualidade e expansão das 
redes. Principalmente da 4G, que, 
por estar numa faixa de frequência 
muito alta (2,5 MHz), demanda um 
grande número de antenas para me-
lhorar a cobertura. As contradições 
existentes entre as legislações em 
vigor vêm provocando dif iculdades 
imensas para a ativação de novos  
sites (pontos), em especial nas gran-
des cidades.

IN: Qual o tamanho desse problema?
ACV: Segundo levantamento do 
SindiTelebrasil, existem no País 250 
legislações restritivas, sendo 242 leis 
municipais e 8 leis de alcance esta-
dual. Este mesmo mapeamento de-
monstra que cerca de um terço dos 
municípios brasileiros (1.805) vem 
sendo prejudicado por legislações res-
tritivas que di"cultam e muitas vezes 
impedem a expansão da infraestrutu-
ra de telefonia móvel. Alguns avanços 
foram dados, como a nova legislação 
do Distrito Federal que, esperamos, 
torne-se exemplo. Aguardamos a tra-
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Captação de Recursos
Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

Obter recursos para apoiar investimentos é um de-
sa"o para as organizações. No Brasil, cenário em 
que o mercado de capitais é uma fonte de capta-

ção ainda pouco desenvolvida, os bancos de fomento ocu-
pam um espaço importante entre as opções de funding de 
longo prazo.

Convidado pela Comissão de Sustentabilidade, Edson 
Mori, investment of!cer sênior do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), participou de um café da manhã 
com os associados do IBEF SP no dia 20 de março, na Saint 
Paul Escola de Negócios. O objetivo foi apresentar a estru-
tura de apoio "nanceiro do BID ao setor privado.

“O BID é um organismo internacional que tem a sustenta-
bilidade no seu DNA. Apoia a integração da América Latina 
e procura o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento 
social feitos com responsabilidade ambiental”, frisou Gustavo 
Biava, coordenador da comissão, ao apresentar o palestrante.

Patrocínio: Ernst & Young Terco, PwC e Saint Paul

Setor privado
O núcleo do BID voltado para "nanciar o setor privado 

surgiu em 1994, durante o oitavo aumento de capital da ins-
tituição. Até então, o banco só tinha mandato dos países 
acionistas para apoiar projetos com garantias soberanas, ou 
seja, diretamente aos governos.

O Departamento de Financiamento Estruturado e Cor-
porativo (SCF), responsável por operações sem garantias 
soberanas, oferece oportunidades de "nanciamento para 
grandes bancos e grandes empresas, bem como para com-
panhias públicas e de capital misto.

Para fornecer capital a projetos de grande impacto de de-
senvolvimento, o SCF pode mobilizar capital privado junto a 
bancos comerciais, investidores institucionais (como fundos 
de pensão), co-garantidores e outros co-"nanciadores.

O "nanciamento de longo prazo é destinado a organiza-
ções com rendas acima de US$ 100 milhões/ano. Empresas 
de menor porte podem ser atendidas no BID pela Corpora-
ção Interamericana de Investimentos (IIC), que tem manda-
to especí"co para o fomento das pequenas e médias.

Produtos disponíveis
O SCF oferece os seguintes produtos:
Empréstimos – sênior e subordinado;
Garantias parciais de crédito – cobertura de até 50% do 
total da dívida para emissões corporativas, securitizações 
e divisão de riscos;
Garantias de até 100% – para operações de comércio 
internacional entre bancos emissores e con"rmadores 
dentro do Programa de Facilitação do Financiamento de 
Comércio Exterior (TFFP).

O palestrante frisou que o !uxo de caixa é um indicador 
importante para a avaliação de risco do BID.

Para ilustrar as vantagens da garantia parcial de crédito, 
Mori citou sua utilização no projeto de construção da rodovia 
Costanera Norte, no Chile. “Naquele projeto, os fundos de 
pensões investiram e havia a necessidade de fazer um rating 
para a emissão de um bond. A participação do BID melhorou a 
liquidez do papel e conseguimos um "nanciamento de 19 anos. 
A garantia parcial de crédito dá conforto ao investidor institu-
cional. É aquela coisa: se não pagam, o BID paga”.

No Brasil, ao fornecer a garantia parcial de crédito, o BID 
também toma o risco cambial da operação.

Per!l dos clientes
O SCF atende: entidades de controle privado de todos os 

setores; operadores de serviços de utilidades e infraestrutu-
ra; instituições "nanceiras; empresas públicas sem garantias 
soberanas (por exemplo, Sabesp); e, como já dito, compa-
nhias com receitas anuais superiores a US$ 100 milhões.

“Existe uma lista negra de setores de que não podemos 
participar, como armamentos e indústria de cachaça, mas 
são poucos”, ressaltou Mori.

Sustentabilidade
No BID, a avaliação do impacto do projeto não ocorre ape-

nas no momento do "nanciamento; a efetividade dos resul-
tados também é mensurada. Do ponto de vista estratégico, 
são considerados elementos-chave em três áreas: impacto 
na melhoria da vida das pessoas; investimentos relacionados 
às mudanças climáticas; e ajuda ao desenvolvimento das pe-
quenas e médias empresas.

Processo de Aprovação (BID)

1.  Análise inicial e aprovação da elegibilidade 
(carta mandato);

2.  Negociação dos termos e condições; Due dili-
gence (legal, mercado, técnica, socioambiental, 
econômico-!nanceira);

3. Aprovação do crédito e garantias na Diretoria;

4. Assinatura do contrato e desembolso.

Informações necessárias para o enquadramento: corporativas 
(composição e controle acionário, governança); estrutura e 
situação !nanceira; propósito do empréstimo (+ cronograma 
de uso dos recursos); mercado; e socioambientais.

Financiamento a projetos 
do setor privado

Edson Mori, investment of!cer do BID, explica 
como funciona o apoio do banco a empresas nas 
áreas de indústria e serviços

Edson Mori (BID)

Público
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Captação de Recursos

São temas prioritários para o apoio a empresas nos seto-
res de indústria e serviços:

Investimentos transformacionais – e"ciência energética 
em indústrias; reciclagem; logística; cimento sustentável; 
combustíveis limpos.
Segurança alimentar – agronegócios integrados; insu-
mos agrícolas; produtividade do pequeno produtor.

Vantagens de Financiamento

Volume e mobilização de recursos: BID + ban-
cos comerciais

Prazo mais longo que o praticado pelo mercado

Amortização "exível

Preço de mercado (price taker)

Isenção no imposto de renda

Implementação de projetos segundo padrões  
internacionais de sustentabilidade

Serviços de consultoria técnica para temas 
prioritários

Recursos naturais sustentáveis – mineração e produtos 
!orestais sustentáveis; turismo sustentável; geração de 
empregos por meio da competitividade industrial.
Impacto social – saúde e educação; cadeia de suprimen-
to; incentivo a programas de responsabilidade social cor-
porativa e criação de valor compartilhado.

“Priorizamos os temas relacionados aos aspectos de pla-
nejamento de sustentabilidade e seus impactos. Ou seja, 
onde vemos que a presença do BID se torna importante”, 
completou Mori. �

Da esq. p/ a dir.: André Souza (Ernest&Young); Alexandre Oliveira (BID); Edson Mori (BID); Gustavo Biava (Banco do Brasil)

Da esq. p/ a dir.: José Roberto Securato Jr. (Saint Paul Advisory 
Services); José Claudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios); 
Alexandre Oliveira BID
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O primeiro almoço das Comissões Técnicas em 2013 
teve como prato principal muitas novidades para os 
ibe"anos que participam ou têm vontade de par-

ticipar deste atuante núcleo, criado para oferecer conteúdo 
técnico de qualidade em eventos promovidos pelo Instituto.

O encontro aconteceu no dia 21 de março, no complexo 
WTC, e foi conduzido por André Souza, vice-presidente 
do IBEF SP - Diretoria Técnica, e Luis Rodeguero, coor-
denador-geral das comissões. Além dos coordenadores das 
comissões, participaram também novos ibe"anos dispostos 
a contribuir com esses grupos – um reconhecimento ao tra-
balho bem-sucedido das comissões nos últimos anos.

As comissões são fundamentais para a atração e reten-
ção de associados do IBEF SP e colaboram também para 

o fortalecimento do Instituto como formador de opinião na 
comunidade "nanceira.

Renovação
O início do ciclo para o biênio 2013-2014 trouxe diversas 

novidades. Entre elas, a renovação de alguns nomes que  
"carão à frente das comissões. É o caso, por exemplo, da 
Comissão de Finanças Corporativa, agora liderada por Edi-
son Carlos Fernandes (Fernandes, Figueiredo Advogados); 
da Comissão de Governança Corporativa, com Wesley 
Mendes-Da-Silva (FGV); da Comissão de Sustentabilidade, 
agora coordenada por Gustavo Biava (Banco do Brasil); e da 
Comissão de Tecnologia da Informação, sob o comando de 
Renata Romariz (PwC).

Comissões Técnicas

Almoço das  
Comissões Técnicas

Comissões iniciam o ano com mudanças importantes  
no modelo de trabalho

Por Redação / Fotos: Ricardo Riberto

Público

Outro fato importante é que as comissões passaram a ter 
patrocinadores "xos para os eventos dos cafés da manhã: 
Ernst & Young Terco, PwC e Saint Paul. Esse importante 
apoio vai ao encontro do compromisso da Diretoria Técnica 
em proporcionar aos ibe"anos uma variedade de eventos ao 
longo de 2013.

O modelo patrocinado dos cafés da manhã prevê a reali-
zação de pelo menos 35 eventos das comissões técnicas no 
período de um ano. Todas as comissões terão a sua cota de 
participação para o cumprimento da meta.

Grupos de trabalho
A partir deste ano, as comissões irão criar grupos de 

trabalho. Os grupos funcionarão como subcomissões 
dentro das comissões, com liderança própria e o objetivo 
de debater temas mais específ icos dentro do universo de 
cada comissão.

Por se tratarem de grupos menores, a produção técni-
ca será ainda mais especializada, e eles poderão contribuir 
para a realização de eventos mais direcionados dentro das 
comissões.

“O que queremos com essa iniciativa? Multiplicar e es-
pecializar o conteúdo técnico, trazendo novos associados 
que entendam daquele assunto e queiram discuti-lo. As-
sim produziremos mais conteúdo e com melhor qualidade, 
aumentando a representatividade do Instituto”, comple-
tou André Souza.

Vice-coordenadores e patronos
Luis Rodeguero, coordenador-geral das Comissões Téc-

nicas, comentou os desa"os da organização do ritmo de tra-
balho com o aumento do número de membros e a gestão de 
uma estrutura maior.

“A gente tem um problema muito bom. Há muita gente 
querendo participar e dar opinião, fazer palestras e trazer 
artigos. Por isso estou aqui para ajudar a fazer essa organi-
zação. Além dos coordenadores, agora teremos vice-coor-
denadores e patronos, ou seja, muito mais gente envolvida e 
trabalhando pelas comissões”, a"rmou Rodeguero.

Da esq. p/ a dir.: Alexandre Pacheco (Sansone Pacheco Sociedade 
de Adv.); André Souza (Ernst & Young); Fabiola D’Ovidio (Kassow 
Carmagnani A. B. Briganti Adv.)

Da esq. p/ a dir.: Luciano Lima (Santher); André Souza (Ernst & Young); Luis Rodeguero (Dux Participações); Rafael Ziggiatti (CGI)
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A criação da "gura do vice-coordenador tem o intuito de 
dar maior suporte ao coordenador, uma vez que o tempo 
dedicado ao IBEF SP é voluntário e os executivos podem 
ter, eventualmente, um compromisso pessoal que os impe-
ça temporariamente de exercer a função. A ideia é que o 
vice-coordenador – nomeado pelo próprio coordenador – 
seja o braço direito para a produção dos eventos e a opera-
ção das comissões.

Outra novidade é que cada comissão poderá escolher um 
patrono. O patrono é um pro"ssional de notório saber na-
quele campo de conhecimento e reconhecido pelo mercado. 
Ele deverá emprestar o seu prestígio em prol do Instituto e 
atuar como um conselheiro, auxiliando no direcionamento 
técnico da comissão.

Caderno de diretrizes
A confecção do caderno de diretrizes para as comissões 

técnicas está a todo vapor. O objetivo deste material é dar 
orientações básicas para todos os ibe"anos que desejam 
participar ativamente das comissões.

O caderno explicará o que é esperado de um membro da 
comissão técnica, reunirá indicadores dos trabalhos e trata-
rá de questões práticas a respeito de como realizar eventos, 
enviar artigos para a revista IBEF News ou conteúdos para 
publicação no site, entre outros assuntos.

“O caderno será uma ferramenta para facilitar o trabalho 
das comissões, possibilitando que todos os membros possam 
contribuir e produzir de uma forma mais efetiva e e"ciente 
dentro do Instituto”, concluiu o coordenador-geral. �

Vice-presidente do IBEF SP – Diretoria Técnica
André Souza
Sócio da Ernst & Young Terco

Coordenador-geral
Luis Rodeguero
CFO da Dux Participações

Comissão de Finanças Corporativas
Coordenador
Edison Carlos Fernandes
Professor do Programa de  
Pós-Graduação da Direito GV e sócio  
do Fernandes, Figueiredo Advogados

Comissão de Governança Corporativa
Coordenador
Wesley Mendes-Da-Silva
Professor do Depto de Contabilidade, 
Finanças e Controle da FGV/EAESP

Comissão de Mercado de Capitais
Coordenador
Marco Túlio Padilha
CFO da BM&FBovespa

Comissão de Planejamento Estratégico
Coordenador
Tercio Garcia
CFO e VP de Finanças América 
Latina na Cengage Learning

Comissão de Riscos Financeiros
Coordenador
Alexandre Bess
Sócio da Sagire

Comissão de Sustentabilidade
Coordenador
Gustavo Biava
Global of"cer do Banco do Brasil

Comissão de Tecnologia da Informação
Coordenador
Renata Romariz
Diretora da PwC

Comissão de Tributos
Coordenador
Roberto Goldstajn
Advogado tributarista

QUEM É QUEM NAS COMISSÕES TÉCNICAS

Por Redação / Fotos: Guto Marques
Corpo Diretivo 2013-2014

Cerimônia de posse  
do Corpo Diretivo  
biênio 2013-2014
Evento foi prestigiado por ibe!anos e representantes de outras importantes 
associações do mercado !nanceiro

A posse do Corpo Diretivo do biênio 2013-2014 mar-
cou a transição entre as gestões do IBEF SP. A ce-
rimônia aconteceu em almoço no dia 26 de março, 

no hotel Hilton, e contou com homenagens à gestão encer-
rada, referente ao biênio 2011-2012.

O evento foi iniciado com o pronunciamento de Keyler 
Carvalho Rocha, presidente do Conselho de Administração 

da gestão de 2011-2012. Durante seu discurso, o Prof. Keyler 
a"rmou que os companheiros da gestão encerrada são me-
recedores dos mais calorosos cumprimentos pelo excelente 
trabalho realizado com vistas à valorização do Instituto e ao 
aprimoramento dos seus associados.

“Tenho certeza de que o Conselho de Administração e 
a Diretoria Executiva que hoje assumem a direção do IBEF 

Corpo Diretivo Biênio 2013/2014

Comissões Técnicas
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MARCARAM PRESENÇA

A cerimônia de posse do Corpo Diretivo 2013-2014 do IBEF SP foi prestigiada por representantes do IBEF 
nacional e das seccionais. Entre eles: Celso Guerra, vice-presidente do IBEF Nacional e 1º vice-presidente do 
IBEF Espírito Santo (IBEF-ES); Sergio Sotelino, presidente do IBEF-ES; e Laurindo Souza Filho, presidente 
do IBEF Minas Gerais (IBEF-MG), acompanhado por Rodrigo Santos de Aquino, presidente do Conselho 
Jovem da seccional mineira .

Também prestigiaram a cerimônia: Adelino Dias Pinho, presidente da seção regional do Ibracon ( Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil), e Reginaldo Ferreira Alexandre, presidente da Apimec Nacional 
(Associação dos Analistas e Pro!ssionais de Investimento do Mercado de Capitais).

Da esq. p/ a dir.: Pedro Melo (KPMG); Wander Pinto (Grant 
Thornton); Wagner Mar (Audimar); Adelino Dias Pinho (Ibracon)

Da esq. p/ a dir.: Laércio Pinto (Serasa Experian); Walter Machado 
de Barros (WMB); Helio Duarte (HSBC); Getúlio Reis Arrigo 
(Magno Consult.)

Da esq. p/ a dir.: José Rogério Luiz (Netshoes); Marco Castro 
(PwC); Leopoldo Saboya (BRF - Brasil Foods); José Roberto Lettiere 
(Alpargatas); André Rodrigues (JHSF); Pedro Melo (KPMG)

Da esq. p/ a dir.: Flávio Donatelli (Duratex); Sandra Speyer (Oracle); 
Ivanyra Correia (Penske); Valéria Natal (Stock); Claudia Orsi Abdul 
(Securato e Abdul Ahad Adv.); José Roberto Securato Jr. (Saint Paul 
Advisory Services); Camila Securato (Saint Paul Escola de Negócios)

Corpo Diretivo 2013-2014

saberão prosseguir na contribuição para um Instituto mais 
pujante e mais representativo dos excelentes pro"ssionais 
associados; mais transparente e democrático em suas deci-
sões, e mais criativo na busca por novas formas de atender a 
realidade do executivo de "nanças”, completou.

André Luis Rodrigues, presidente da Diretoria Executiva 
da gestão 2011-2012, também fez o seu pronunciamento. 
Espontâneo, Rodrigues quebrou o protocolo para fazer um 
momento de agradecimento a todo o Corpo Diretivo de sua 
gestão, às comissões técnicas, aos membros da Diretoria 
Vogal, ao staff do IBEF SP e aos associados pelo apoio, par-
ticipação no Instituto e con"ança na última gestão.

Rodrigues frisou que cabe aos associados fazerem o jul-
gamento do que foi realizado no último biênio e deu boas 
vindas à nova gestão, iniciada em 1º de março. “Temos 
dois presidentes valorosos e eu não tenho nenhuma dúvi-
da de que vão continuar alinhados à missão de desenvol-
vimento e crescimento do IBEF. Muito sucesso a vocês.  
Tenho certeza de que farão uma grande gestão para o 
nosso Instituto”.

Homenagem
Após as palavras dos dirigentes, os integrantes do Corpo 

Diretivo foram homenageados com uma placa por seus re-
levantes serviços prestados na gestão 2011-2012. E, poste-
riormente, convidados a subir ao palco para uma sessão de 
fotos em quatro etapas: Conselho de Administração; Di-
retoria Executiva; Conselho Fiscal e Conselho Consultivo.

Representatividade do IBEF SP
Após as homenagens, José Claudio Securato fez o dis-

curso de posse como presidente da Diretoria Executiva do  
IBEF SP para a gestão 2013-2014. Securato destacou que 
o IBEF é, sem dúvida, a mais representativa associação 
de executivos de "nanças do Brasil. “Só os três melhores 
executivos de "nanças indicados pelo IBEF SP ao Prêmio 
Equilibrista de 2012 administram mais de R$ 50 bilhões de 
faturamento por ano em suas respectivas empresas”.

Se essa conta considerasse todos os associados, ressaltou, 
esse valor alcançaria R$ 1 trilhão de faturamento adminis-
trado pelos executivos do Instituto, cerca de um quarto do 
PIB brasileiro (R$ 4,4 trilhões em 2012). Mas o que move es-
ses mais de 1.000 pro"ssionais a fazerem parte do Instituto?

Securato responde em seguida: “Pelo orgulho de perten-
cer à mais importante comunidade de executivos de "nan-
ças da América Latina; pelo orgulho de construir relaciona-
mentos mais fortes do que mera troca de cartões de visita; 
pelo orgulho do exclusivo conteúdo discutido em nossos en-
contros; pelo orgulho das nossas desejadas premiações (...). 
Em resumo, pelo orgulho de ser ibe"ano”.

O presidente fez um agradecimento ao Corpo Diretivo da 
gestão 2011-2012 e, em seguida, apresentou os membros da 
nova Diretoria Executiva.

Desa!os do País
Após o discurso de Securato, Henrique Luz, presidente 

do Conselho de Administração da gestão 2013-2014, fez 

José Claudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios)Keyler Carvalho Rocha (FEA USP)
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 Da esq. p/ a dir.: Marco Castro (PwC); Leonardo Barros (Icap); José Rogério Luiz (Netshoes); Antônio Sergio de Almeida (Morganite); Luciana 
Medeiros (PwC); Keyler Carvalho Rocha (FEA USP); André Rodrigues (JHSF); Luiz Roberto Calado (Brain); André Souza (Ernst & Young); 
José Claudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios)

Da esq. p/ a dir.: Keyler Carvalho Rocha (FEA USP); Wagner Mar (Audimar); Paulo Bezerril (Prodan); Carlos Alberto de Mello (Goodwill); 
André Rodrigues (JHSF); José Adalber Alencar (Susso Seguros); José Cesar Guiotti (Ascon)

Da esq. p/ a dir.: Keyler Carvalho Rocha (FEA USP); Roberto Musto (Banco Alfa de Investimentos); Hélio Duarte (HSBC); Rubens Batista  
(2B Partners); André Rodrigues (JHSF)

Corpo Diretivo 2013-2014

seu pronunciamento. Luz destacou que os executivos de 
"nanças têm importância fundamental na condução das 
empresas brasileiras frente ao atual cenário de oportuni-
dades e desa"os.

Ele destacou que o Brasil alcançou uma notoriedade inter-
nacional sem par em sua história, com o status de economia 
jovem e rica, e possui várias qualidades: uma taxa de de-
semprego invejada; a inserção de 45 milhões de novos con-
sumidores nos últimos anos; multinacionais que já "guram 
como líderes em alguns setores; e a atração de uma parcela 
importante e consistente dos investimentos globais.

No entanto, também são muitos os fatores que limitam 
a proatividade e o crescimento brasileiro: violência urbana 

incontrolável; o grande dé"cit de infraestrutura; um sistema 
tributário altamente complexo e burocrático; custos traba-
lhistas fora de padrões sustentáveis; a crescente escassez de 
mão de obra quali"cada, entre outros.

A procura incessante por maior competitividade, obser-
vou Luz, é um caminho para multiplicar o crescimento bra-
sileiro e torná-lo sustentável. “Com isto tudo, meus amigos, 
podemos aquilatar a importância dos pro"ssionais de "nan-
ças em um país como o nosso. O IBEF SP reúne represen-
tantes de grandes empresas, que, como foi dito, produzem 
parte muito signi"cativa do nosso PIB”, completou. O pre-
sidente do Conselho de Administração encerrou o evento 
com um agradecimento geral. �

André Rodrigues (JHSF)Henrique Luz (PwC)

Público Público
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Comunicação

Você sabe o que fazer quando for abordado por um 
jornalista em um evento? Ou como se portar duran-
te uma entrevista? Há pessoas que sentem calafrios 

ao se verem nesse tipo de situação; outras "cam tão em-
polgadas que podem acabar falando mais do que deveriam.

Regina Antonelli, sócia da RAF Comunicação, mostrou 
durante o café da manhã “Comunicando-se com a im-
prensa”, realizado no dia 20 de março, na sede do IBEF SP, 
dicas essenciais para obter os melhores resultados em en-
trevistas e no relacionamento com os jornalistas. A RAF 
Comunicação é responsável pela assessoria de imprensa 
do Instituto há 17 anos.

Pontos básicos da entrevista
Segundo Regina, antes de conceder uma entrevista, o exe-

cutivo deve ter em mente alguns pontos básicos. São eles:
X Clareza: O jornalista é um generalista, ou seja, não é 

especialista em um único assunto. Por isso, fale de forma 

simples, utilizando expressões comuns. Se for necessário ci-
tar algum termo técnico, explique o signi"cado.
X Objetividade: Quando o jornalista "zer uma pergunta, 

responda exatamente o que está sendo pedido de forma di-
reta, sem rodeios. Mas não seja monossilábico.
X Lide (lead) da matéria: A motivação do jornalista é 

a notícia. Por isso, passe sua mensagem contendo as infor-
mações básicas que ele precisa: o que vai acontecer; com 
quem; quando; onde; como; e por quê.
X Controle da entrevista: As respostas podem induzir 

às próximas perguntas. Por isso, ao perceber que o jornalista 
está saindo do tema principal da entrevista, dê uma resposta 
que o induza a fazer uma pergunta e entrar de novo no tópi-
co da mensagem que você está tentando passar.

“Na verdade, todo mundo acaba utilizando alguns desses 
pontos no seu dia a dia: quando vai apresentar uma proposta 
para um cliente, visitar uma empresa para falar sobre um 
novo negócio, ou até mesmo em uma entrevista de emprego.  

Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

Patrocínio: Ernst & Young Terco, PwC e Saint Paul

Comunicando-se 
com a imprensa
Regina Antonelli, sócia da RAF Comunicação, ensina boas 
práticas para o relacionamento com a imprensa

Regina Antonelli (RAF); 
Ivanyra Correia (Penske)

Você precisa estar muito focado naquilo que está falando”, 
ressaltou a jornalista.

Regina chamou atenção para a mensagem principal, ou 
seja, a mensagem mais importante que deve ser transmitida 
durante a entrevista. Ela deve conter todas as informações 
básicas (como dito acima) e ser feita com cerca de 25 pala-
vras. “É legal treinar isso não só para a entrevista com um 
jornalista, mas até para você passar uma informação para o 
seu cliente no seu dia a dia, com objetividade”.

Para facilitar essa comunicação, as assessorias de impren-
sa – empresas especializadas em intermediar o relaciona-
mento de organizações e pessoas públicas com os jornalis-
tas – produzem o press release, ou seja, um comunicado para 
a imprensa que já contém todas as informações da mensa-
gem principal.

“Quando o jornalista solicitar uma entrevista com você, 
provavelmente é porque ele já recebeu um release da asses-
soria de imprensa da sua empresa. E o entrevistado tem que 
estar preparado e com as informações desse release para não 
discordar de nada que já foi passado para esse jornalista”, 
alertou Regina.

E se o jornalista me procurar diretamente?
A sócia da RAF Comunicação explicou que ao receber o 

pedido de um jornalista, o executivo deverá direcionar essa 
solicitação rapidamente para a assessoria de imprensa. “Mas 
tem que ser uma coisa rápida, gente, porque a notícia é hoje. 
Se você deixar para passar no dia seguinte, já virou história”.

Se você estiver em um evento e for abordado por um jor-
nalista – e se nesse momento você não se sentir seguro ou 
estiver sem tempo para dar essa entrevista – converse com 
ele e explique que no momento você não poderá fazê-lo, 
mas pegue o cartão dele e diga que logo entrará em contato 
com ele (o que pode ser feito via assessoria de imprensa) 
para dar esse retorno. Regina frisou: “Nunca deixe o jorna-
lista sem resposta”.

A assessoria de imprensa vai intermediar esse contato 
posterior, apurar exatamente quais são os pontos prin-
cipais da entrevista e, inclusive, adiantar algum material 
útil sobre a empresa, o que facilita a vida do repórter.  
O assessor também poderá pesquisar o per"l do jornalista 
e informações sobre o seu histórico pro"ssional, tudo isso 
com o objetivo de deixar o porta-voz mais bem preparado 
para o momento da entrevista.

Entrevista pessoal
Se a situação for uma entrevista realizada pessoalmente, 

muita atenção na hora de criar o ambiente. Regina falou uma 
regra importante: se o jornalista chegou e encontrou você, 
dê imediatamente o seu cartão para ele. “Não se esqueça 
disso, não deixe isso para depois. Isso é muito importante 
porque na hora em que ele estiver redigindo a matéria, ele 
vai poder conferir o seu nome e cargo. E a pior coisa é você 
ver o seu nome errado numa matéria”.

Outra dica é o local. O ideal é escolher um lugar em que 
você possa "car de frente para o jornalista, à vontade, e 

Público
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que permita aos dois ter uma conversa no mesmo nível.  
“Se a conversa for em pé, você "ca em pé da mesma forma 
que o jornalista. Se sentar, vocês dois "cam sentados”.

A sócia da RAF Comunicação ressaltou que é impor-
tante criar um clima positivo e descontraído com o jorna-
lista nos primeiros cinco minutos do encontro. Mas aler-
tou: não é sobre qualquer assunto que se deve falar com 
o jornalista. “Evite aquele trio que todo mundo conhece: 
futebol, religião e política. Procure falar de coisas amenas, 
mas nada que possa comprometer. Críticas, só se for de 
interesse da empresa e sempre construtivas”. Falar mal de 
alguém, então? Nem pensar! Nunca se sabe com quem o 
repórter esteve no dia anterior.

Durante a conversa, o ideal é falar pausadamente. “Não 
pode falar muito rápido porque o jornalista anota e ele pre-
cisa assimilar o que você está falando, absorver o que você 
está passando. Às vezes o jornalista pode não ter muito co-
nhecimento sobre o assunto que você está passando, então, 
precisa ser uma coisa bem pausada”, destacou Regina.

Mas nunca peça ao jornalista: “anota aí” ou então  
“eu dito e você "ca lendo”. Não precisa ditar o que o jorna-
lista vai escrever, a não ser que ele peça para repetir uma 
palavra, por exemplo.

Se tiver números sobre a companhia ou resultados de 
pesquisas para informar, certamente o jornalista irá ado-
rar. Mas evite falar de uma área dentro da empresa que 
não seja de sua responsabilidade. Indique a pessoa certa 
para o jornalista conversar.

Fim da entrevista
Quando a entrevista acaba, via de regra o repór-

ter pergunta: “gostaria de acrescentar alguma coisa?”.  
Regina frisou que esse é um momento muito importante. 
“Sabe aquela mensagem de 25 palavras, a mensagem de 
destaque para a entrevista? Esse é o momento para você 
reforçar isso”.

É o momento também para oferecer algum material 
impresso e reforçar que está à disposição do jornalista 
para tirar qualquer dúvida que ele tiver posteriormente. 
E uma regra de ouro: nunca peça para ver a matéria antes 
de ser publicada. “Se vocês aceitaram fazer a entrevista 
com esse jornalista, vocês con"am nesse pro"ssional. A 
assessoria já levantou todas as informações e o per"l desse 
jornalista, então vocês con"am que esse pro"ssional vai 
conseguir fazer o material a contento”.

Na hora de se despedir do repórter, nada de relaxar! 
Regina alerta que para o jornalista, a entrevista ainda não 
acabou. “Esse é o momento em que ele pode aproveitar, já 
que você está mais relaxado, e fazer uma outra pergunta. 
Você vai responder achando que a entrevista acabou e aí 
ele pode usar essa informação na matéria – uma informa-
ção que de repente você não gostaria de ter falado”.

Atento a essas dicas, nunca deixe de receber bem e 
respeitar o jornalista. “Ele é um prof issional como qual-
quer outro e está fazendo o trabalho dele. Se procurou 
você é porque é necessário e ele precisa de toda a sua 
atenção”. �

Da esq. p/ a dir.: Maria Regina (BDO); Júnia Cordeiro (Amparo Maternal); Rita Furman (RAF); Ivanyra Correia (Penske); Valéria Natal (Stock); 
Regina Antonelli (RAF); Renata Solano (Robert Walters); Juliana Tanaka (Robert Walters); Sandra Monteiro (Avon)
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Infraestrutura

Desafios da tributação em 
projetos de infraestrutura
Ericson Amaral, sócio da KPMG, comentou alguns dos principais aspectos !scais que devem ser  
considerados nos projetos

Ericson Amaral, sócio da KPMG para International 
Corporate Tax & Transfer Pricing, participou de 
café da manhã no dia 10 de abril, na sede do IBEF 

SP, expondo o tema “Tributação em Projetos de Infraes-
trutura – Desa"os e Oportunidades”.

Amaral observou que o rápido crescimento da demanda 
por infraestrutura no País, ao longo dos últimos anos, nos 
levou a uma necessidade de investimentos da ordem de 
US$ 235 bilhões em áreas como logística, energia, petró-
leo e gás. Apenas para a realização da Copa do Mundo em 
2014 estão previstos investimentos de USS$ 16,6 bilhões 

em infraestrutura. Para a Olimpíada de 2016, a estimativa 
é de US$ 6,3 bi.

Posto esse cenário, o sócio da KPMG comentou alguns 
dos principais aspectos "scais a serem considerados na es-
trutura de investimentos de um projeto de infraestrutura.

Veículos de investimento
Uma das primeiras questões a serem consideradas é o 

veículo de investimento. São posibilidades: FIP (Fundo de 
Investimento em Participações); FIP-IE e a Holding (S.A.). 
Amaral destacou os pontos básicos sobre cada um:

Patrocínio: Ernst & Young Terco, PwC e Saint Paul

Comunicação

Veículos de Investimento

Veículo Para quem é interessante? Vantagens tributárias

FIP Investidor estrangeiro

FIP-IE Investidor residente
(apenas projetos de 
infraestrutura)

 
pessoa física;

tributados à alíquota de 15%.

Holding (S.A.) Investidor estrangeiro 
Investidor residente  

Bolsa de Valores
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Infraestrutura

Funding
Em seguida, chamou atenção para outras formas de cap-

tação de recursos. O funding com a debênture “normal”, 
de escopo maior (tratada no artigo 1º da Lei 12.431/2011), 
abrange outros projetos além de infraestrutura e é interes-
sante principalmente para atrair investidores estrangeiros, 
por conta da tributação de 0% no IRRF (Imposto de Renda 
Retido na Fonte).

Para o investidor nacional, no entanto, a debênture não 
tem a mesma atratividade; é investimento de renda f ixa. 
Há uma tabela regressiva para o investidor pessoa físi-
ca – a tributação sobre a aplicação f inanceira cai quanto 
maior o tempo com o investimento (alíquota máxima é de 

22,5% e alíquota mínima 15%). E para o investidor pessoa 
jurídica residente a receita está sujeita à tributação de 
34% no IRPJ/CSLL.

Para ele, a relação é mais vantajosa com a debênture de 
infraestrutura (DI), conforme está no quadro abaixo. O es-
copo da DI é bem mais reduzido; são priorizados projetos 
de irrigação, saneamento, energia, transporte, radiodifusão 
e telecomunicação, entre outros. Outra opção interessante 
para funding é o FIDC (Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios). Segundo Amaral, cresce a tendência de em-
presas de infraestrutura que estão se preparando para fazer 
o uso do FIDC – que tem custos menores e é mais !exível 
– para a captação de recursos.

CAPEX e construção
A captação de recursos é um dos vários desa"os que 

envolvem um projeto de infraestrutura. Outro que pode 
enlouquecer os investidores – em especial os estrangeiros – 
está relacionado ao CAPEX (despesas de capital).

“Se você é uma SPE (Sociedade de Propósito Especí"co) 
e vai construir uma rodovia ou um aeroporto, você assina o 
contrato de EPC. Para projetos muito grandes, há um con-
sórcio de duas ou mais construtoras, e fornecedores no Bra-
sil e no exterior, prestadores de serviços... Ou seja, você tem 
impostos indiretos em toda a cadeia e o potencial de cumula-
tividade disso é absurdo”, observou o sócio da KPMG.

Se citarmos apenas os principais tributos indiretos sobre a 
aquisição local e a importação de bens e prestação local de 
serviços, teremos: II (alíquotas variáveis -custo); IPI (alíquo-
tas variáveis – custo); PIS/COFINS: 3,65% (válido até 2015, 
creditável sob o regime não cumulativo); INSS sobre receita: 
1% ou 2% conforme o setor (custo); ICMS: 4%, 7%, 12% e 
18%; e o ISS: 2% a 5%.

Amaral ressaltou que a mensagem central é: tem que fa-
zer um bom planejamento para a estrutura tributária. Ou-
tro ponto importante é tentar fazer o faturamento direto 
em relação aos bens e insumos. “Mesmo que você tenha um 
contrato de EPC, pelo menos nos bens e nos insumos de 
grande relevância, passar por várias empresas pode ser pro-
blema. Então vamos fazer o faturamento direto”.
 
Aspectos tributários x aspectos contábeis

Em relação à operação da SPE, o palestrante chamou 
atenção para a diferença entre os aspectos tributários e con-
tábeis. “O balanço contábil (CPC) é completamente diferen-
te do balanço "scal, principalmente nas concessões. Então 
é importante você lembrar: você não vai distribuir !uxo de 
caixa; você vai distribuir na verdade o lucro líquido, o lucro 
contábil. E aí você tem efeitos completamente distintos”.

Público

Público

Por ter esse tratamento diferenciado, as regras do CPC e 
do IFRS não deveriam causar impacto tributário (em teoria). 
“Mas é óbvio que a realidade é sempre mais complicada. 
Pela lei 11.941/2009, essa diferença na contabilidade não de-
veria resultar em impacto tributário. Mas é algo que precisa 
ser analisado caso a caso”.

O palestrante alertou que mudanças são esperadas em 
breve, já que o RTT (Regime Tributário de Transição) está 
com os dias contados. “O Fisco vai fazer um alinhamento 
da regra "scal brasileira com o novo ambiente contábil. Por 
isso, é importante estar atento às diferenças entre o lucro 
"scal e o lucro contábil”.

Ele citou como exemplo a situação de uma concessioná-
ria, em uma PPP, que conseguiu a concessão para construir 
e operar determinado projeto. “A concessionária pode não 
ter faturado nada ainda, mas na visão do IFRS, o seu lucro 
não é só na base de operação, você pode ter lucro na fase 
de construção. Obviamente que para "ns "scais, hoje isso 
é irrelevante. Ainda não se tem certeza de como serão as 
mudanças, mas é preciso estar atento desde já”. �

Funding

Funding Para quem é interessante? Vantagens tributárias
Debênture
(Lei 12.431/2011, art. 1º 
e MP 601/2012, art. 5º)

Investidor estrangeiro

Debênture de 
Infraestrutura (DI)
(Lei 12.431/2011, art. 2º 
e MP 601/2012, art. 5º)

Investidor estrangeiro
Investidor residente  

residentes

FIDC
(Lei 12.431/2011, art. 1º 
e MP 601/2012, art. 5º)

Investidor estrangeiro

FIDC de Infraestrutura
(Lei 12.431/2011, art. 2º 
e MP 601/2012, art. 5º)

Investidor estrangeiro
Investidor residente  

residentes

Parceria Público Privada
(Lei 11.079/2004)

Parceiro privado  
de cálculo de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS no momento  
do recebimento

Público
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Diretoria Vogal

O resultado da pesquisa periódica com os CFOs – 
divulgado durante o almoço da Diretoria Vogal 
– apontou sinais de cautela em relação à estabi-

lidade da economia. Marco Castro, 1º vice-presidente do 
IBEF SP, comentou que as expectativas convergiram para 
a taxa de câmbio e a taxa Selic em patamares já conhe-
cidos; mas a maioria dos executivos também acredita em 
uma tendência de escalada da in!ação e o crescimento do 
PIB em torno de 2% a 3%.

A pesquisa periódica compila as opiniões de executivos 
dos mais variados setores sobre o cenário econômico futu-
ro. Por isso, logo após a divulgação dos resultados, os ibe-
"anos da Diretoria Vogal são convidados a falar sobre seus 
segmentos, com o objetivo de aprofundar essa avaliação. 

No almoço realizado no dia 12 de abril, no Hotel Unique, o 
destaque "cou para a participação dos novos membros da 
Diretoria Vogal biênio 2013-2014.

Energia
Entre os novos participantes está Luis Pereira Araújo Fi-

lho, diretor "nanceiro da Santo Antônio Energia. A empre-
sa é formada cinco acionistas: Eletrobras Furnas, Caixa FIP 
Amazônia Energia, Odebrecht Energia, Andrade Gutierrez 
e Cemig. Detém uma hidrelétrica em operação no rio Ma-
deira, no centro de Porto Velho (RO), que deve ter seu pro-
jeto concluído em 2015 – com 44 turbinas em operação e 
potência instalada de 3.150 megawatts (o equivalente a 4% 
da energia consumida no País).

Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

Patrocínio: IBM

Almoço
Diretoria Vogal

A perspectiva da indústria para a economia

Público

Entre os desa"os enfrentados pelo setor elétrico, Araújo 
Filho destacou os efeitos da Medida Provisória 579, que pro-
vocou mudanças no marco regulatório. Por meio da MP, as 
concessões de geração e transmissão de energia que vence-
riam entre 2015 e 2017 foram prorrogadas por mais 30 anos, 
com redução de tarifas e receitas.

“Isso afetou muitas das empresas que já estavam em ope-
ração. Nossa preocupação hoje está relacionada a essas 
questões regulatórias e à intervenção eventualmente dema-
siada do Estado. Muitas medidas têm um cunho mais popu-
lista do que de desenvolvimento de longo prazo para o setor 
energético”, ressaltou.

Pneus
Também estreando na Diretoria Vogal, Marcelo Giuglia-

no, diretor "nanceiro da Goodyear do Brasil, comentou o 
mercado de pneus. A Goodyear iniciou suas operações no 
Brasil em 1919 e possui três unidades fabris: uma em Ame-
ricana (SP) que produz pneus de grande tamanho, para 
caminhões e máquinas de mineração; uma unidade pro-
dutora de materiais de recauchutagem em Santa Bárbara 
D’Oeste (SP); e uma fabricante de pneus para aviação, na 
capital paulista.

Segundo Giugliano, o mercado de pneus passou por uma 
transformação grande nos últimos anos com a vinda de 
competidores internacionais, em re!exo à grande entrada 
de veículos importados no País. Um fator a destacar na in-
dústria é a tendência de ‘premiumnização’ dos veículos, tan-
to importados como nacionais, que tem demandado tam-
bém pneus de maior valor agregado e melhor performance.

“Estamos num momento 
bastante virtuoso, mas 
começamos a enxergar esse 
cenário com um pouquinho de 
cautela por conta dos gargalos 
de crescimento do Brasil”
Dani Ajbeszyc

Luis Carlos Cerresi (Cielo)

Impulso do consumo

O crescimento do consumo das famílias 
continua a impulsionar as empresas do setor 
de serviços. Uma delas é a Cielo, que fechou 
2012 com lucro líquido 27% superior ao do 
ano anterior. “Em 2012, o consumo das famí-
lias cresceu 9,8%, e nossa projeção para este 
ano é de 10,8%. No varejo, o crescimento foi 
de 13,7% no ano passado e a gente estima que 
!que em torno de 9,3% a 10% nos próximos 
dois anos”, informou Luis Carlos Cerresi,  
diretor !nanceiro da Cielo.
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“Hoje nós vemos um crescimento nem tanto pela quan-
tidade ou volume, mas sim pela qualidade e a rentabilidade 
desses pneus. Há uma perspectiva de crescimento gradativa, 
sem nenhum salto nos próximos anos. Nosso segmento tem 
uma preocupação grande com a in!ação, pois é uma indús-
tria que demanda muita mão de obra, energia e serviços”.

Construção civil
Dani Ajbeszyc, CFO da Cyrela Commercial Properties, 

comentou o momento dos mercados de galpões com foco 
em logística e escritórios comerciais. A companhia atua no 
segmento de propriedades comerciais e além dos mercados 
citados, trabalha também com shopping centers.

O CFO comentou que o segmento de galpões está pas-
sando por uma grande transformação. Os galpões são alu-
gados tanto para a logística de grandes empresas varejistas 
como também para empresas que fazem logística para ter-
ceiros. “É um segmento que tinha um nível de propriedades 
com qualidade muito baixa, e hoje é um mercado em ebuli-
ção, que passa por um grande desenvolvimento do ponto de 
vista de investimentos”.

Já o segmento de escritórios comerciais de alto pa-
drão – carro-chefe da companhia – tem passado por tes-
tes. “É um mercado cíclico que vive um período desa-
f iador por conta da entrega de novos empreendimentos 
e a grande competição”. Ajbeszyc comentou também 
que a empresa tem feito a venda de alguns ativos em 
função da demanda “gigantesca” dos fundos de pensão 
e dos fundos imobiliários, que buscam aplicações com 
altas taxas de retorno. “Estamos num momento bas-
tante virtuoso, mas começamos a enxergar esse cenário 
com um pouquinho de cautela por conta dos gargalos de 
crescimento do Brasil”.

Siderurgia
A diretora "nanceira da Companhia Siderúrgica Nacio-

nal, Rosana Passos de Pádua, mostrou otimismo em sua 
avaliação. A executiva comentou que metade da receita da 
organização – que hoje detém cerca de 40% do mercado 
doméstico do aço – vem do negócio de siderurgia, e a outra 
metade (aproximadamente) vem do negócio de mineração 
– o que dá à companhia uma diversi"cação de mercado bas-
tante interessante.

Segundo Rosana, a principal vantagem competitiva da 
empresa é o seu modelo de negócios. A CSN é autossu"-
ciente em energia, pois detém participação em duas hidrelé-
tricas e uma termoelétrica dentro da planta. Também tem 
logística integrada por meio da participação em um porto e 
uma ferrovia. “Eu acho que a grande lição que eu tenho vis-
to na empresa é a gestão de custo. Isso é o que tem trazido 
pra gente resultados positivos”.

Depoimento

“A cada ano a IBM tem participado ativa-
mente como patrocinadora das atividades do 
IBEF. Esta participação tem sido fundamen-
tal para posicionarmos nossas soluções frente 
aos executivos !nanceiros, os quais desem-
penham um papel primordial na de!nição 
da estratégia corporativa. Os encontros da 
Diretoria Vogal são uma clara oportunida-
de de fomentar análises técnicas focadas no 
atual cenário econômico junto aos executivos 
!nanceiros e a IBM aproveita estas ocasiões 
para apoiar e viabilizar tais discussões”.
Wanderley Augusto, 
gerente de Marketing da IBM Brasil

No entanto, a diretora "nanceira disse já observar um 
aperto maior por parte dos clientes. “A inadimplência nós não 
sentimos crescer, mas há um movimento de pedido maior de 
prazo. Então, é algo que preocupa para o futuro. Até aqui as 
coisas estão indo bem, mas já temos sinais de um pouco de 
bandeira amarela no setor por conta da cadeia”.

Bens de consumo
Milton Nascimento Brandt, diretor "nanceiro da Unilever, 

manteve um tom mais otimista. A multinacional – que atua 
nos setores de home care, alimentos, personal care e sorvetes 
– está num movimento muito positivo. “Para vocês terem 
ideia, nós crescemos no mundo, em 2012, algo equivalente a 
5 bilhões de euros. Praticamente o tamanho de alguns con-
correntes nossos”, comentou Brandt.

O diretor "nanceiro observou que o setor de bens de con-
sumo não duráveis tem colhido os frutos do crescimento da 
renda da população brasileira. “Temos visto um consumidor 
mais exigente, querendo marcas realmente diferenciadas. Es-
tamos fazendo lançamentos cada vez mais premiums no Bra-
sil e essa é a linha que vamos continuar seguindo em 2013”.

Segundo Brandt, a preocupação da empresa está voltada 
para uma potencial perda de renda do consumidor e a desa-
celeração da economia. “Até agora a gente não viu isso. Tive-
mos um crescimento de dois dígitos no País, mas, de qualquer 
maneira, é um ponto que olhamos com atenção”. �

Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez
Carreira

Talento: a verdadeira 
riqueza das nações
CEO da Fesa explica o desa!o de encontrar talentos para alta e média 
gerência das organizações

Existem várias de"nições para a palavra talento.  
Alfredo Assumpção, CEO e sócio-fundador da 
Fesa Executive Search, destacaria duas. Uma, 

mais elegante, a"rma que talento é “se apoderar do passa-
do para intervir no presente transformando o futuro num 
bem comum”. A outra é mais simples e direta: “talento é 
se fazer necessário”.

“Quem não é necessário numa empresa é demitido.  
É descartado. É duro e simples assim”, a"rmou Assump-
ção na abertura da palestra “Talento – a verdadeira rique-
za das nações”, durante café da manhã da Comissão de 
Planejamento Estratégico realizado no dia 18 de abril, na 
sede do IBEF SP.

Não é de hoje que a indústria especializada em buscar 
executivos para alta e média gerência alcança cifras bilio-
nárias. Há 30 anos, a receita mundial com honorários para 
retained executive search já batia a casa de US$ 1 bilhão de 
dólares. Atualmente, gira em torno de US$ 15 bilhões.

Esse nicho, considerado a boutique da área de recru-
tamento, se diferencia por servir como uma verdadeira 

consultoria para as empresas contratantes – e por cobrar 
na frente uma parte dos honorários que serão pagos pelo 
projeto inteiro.

De acordo com o fundador da Fesa, o total gasto no 
mundo com consultorias de recrutamento (para encon-
trar pro"ssionais para todos os tipos de posição) chega a  
US$ 200 bilhões. Se essa conta considerar ainda o custo 
das áreas de recrutamento dentro das empresas no mun-
do, o montante pode chegar a US$ 2 trilhões.

“É isso o que é investido para adquirir talentos no mun-
do, o equivalente à receita da indústria bélica. O que signi-
"ca talento hoje? Terceira guerra mundial”.

Em busca de líderes
E tanto investimento não se dá a toa. Em um mundo 

cada vez mais competitivo, no qual as multinacionais já 
atingem uma receita maior que o PIB de muitos países, 
faltam pro"ssionais considerados talentos no mercado.  
E uma empresa sem talentos está fadada a ser absorvida 
ou até mesmo a deixar de existir.

Patrocínio: Ernst & Young Terco, PwC e Saint Paul

Alfredo Assumpção (FESA)

Diretoria Vogal
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“Nós tivemos o episódio dos derivativos cambiais em 
2008. Quantos diretores f inanceiros foram destruídos 
aí? Quando a crise chega, o responsável vira talento ob-
soleto automaticamente. Na empresa, ou você tem de-
sempenho ou você morre, deixa de ser talento”, destacou 
Assumpção.

E qual seria o principal talento buscado por uma organi-
zação? Assumpção é rápido na resposta: sem dúvida, é o 
líder bem formado, aquele que atua como um verdadeiro 
agente de mudança dentro da empresa. “Se o líder é bem 
formado sob o aspecto de atitude, é uma pessoa do bem, 
ele multiplica valor para os subordinados e esses multipli-
cam valor para a sociedade”.

Segundo o CEO da Fesa, o bom líder sabe usar as pes-
soas na plenitude. É aquele que propõe desa"os e sabe dar 
a contrapartida justa para os que conseguiram superá-los. 
“O talento é aquele pro"ssional que te ajuda a ir em frente. 
O Steve Jobs não era um grande programador, mas era 
um cara muito inteligente e visionário, que buscava estar 
cercado de talentos”.

Comprar pronto ou formar em casa?
Os picos de investimentos em consultorias especializa-

das na busca de executivos costumam vir logo após gran-
des crises, e isso não acontece por acaso. “Só existe mal-
feito nas empresas ou no governo porque alguém fez. Foi 
um talento instalado. E quem é que resolve a crise? Outro 
tipo de talento, que irá entrar, intervir e resolver a crise”, 
destacou o líder da Fesa.

Ao passo em que as crises no mundo globalizado acon-
tecem em intervalos cada vez menores, a formação acadê-
mica di"cilmente consegue acompanhar a velocidade das 
transformações do mercado, preparando o capital huma-
no necessário a tempo e na hora para as empresas.

Esse cenário torna imperativo para muitas organizações 
a formação de talentos dentro de casa, preparando os  

O QUE É TALENTO?

“As pessoas não são o recurso mais importante.  
As pessoas certas são o recurso mais importante”.
Howard Schutz, fundador e CEO da Starbucks

“Não são os objetivos que levam a empresa até onde 
ela vai; são as pessoas”.
Jack Welch, ex-CEO e chairman da General Eletric

“Só contrate gente muito inteligente”.
Bill Gates, fundador da Microsoft

“Não admito ter executivo B na minha instituição.  
Somente um executivo A consegue fazer uma empre-
sa prosperar”.
Steve Jobs, fundador da Apple

“Temos formado conformistas incompetentes. Preci-
samos de rebeldes competentes”.
Boaventura Sousa Santos, sociólogo português

Público

Carreira
Contratação de executivos no mundo
(Honorários pagos por região)

América Latina

América do Norte

Europa Ásia /Pací"co

2008 2012 Evolução
6% 10% +67%

2008 2012 Evolução
47% 40% -18%

2008 2012 Evolução
30% 25% -20%

2008 2012 Evolução
17% 25% +47%

70% Brasil; 30% Outros

jovens de forma direcionada às necessidades da corpora-
ção. No entanto, essa opção coloca a companhia frente a 
dois dilemas.

Um deles é dispor de recursos para fazer o investimento 
necessário para um programa de treinamento. O segundo 
é estar ciente de que mesmo formando dentro de casa, há 
o risco de perder seus talentos para a concorrência.

“Hoje as empresas têm que pensar duas vezes: vou ter 
um programa de trainee? Eu treino 50 e perco 40 para o 
mercado. No Chase Manhattan Bank, na época em que fui 
diretor de recursos humanos, a gente treinava 30 pessoas 
por ano sabendo que iríamos "car apenas com um terço 
dos nossos analistas de crédito. E aí você tem que discutir: 
eu compro pronto ou vou formar dentro de casa?”.

Outra alternativa interessante é olhar para as micro e 
pequenas empresas iniciadas por jovens empreendedores. 
“Bill Gates, assim como Steve Jobs, não tinha formação 
superior. Nenhum desses dois rapazes passaria nos nossos 
programas de seleção de trainee. E é aí que começa a sur-
gir no Brasil o fomento a microempresas, principalmente 
voltadas para a tecnologia”.

Para Assumpção, a geração Y traz um novo desa"o para 
as empresas: além de competir com as outras organizações 
que vão buscar esse talento, elas passam a competir com 

o próprio talento. É aí que entra a visão das grandes para 
fomentar os projetos desse novo tipo de empreendedor.

“É um pro"ssional que sabe o que quer e escolhe para 
onde ir. Ele tem um projeto de felicidade na vida dele e não 
está nem aí para diploma. Vai ser um Steve Jobs da vida, 
vai inventar alguma coisa e pode "car milionário. Essa é 
a geração Y e nós temos que começar a entender isso”, 
arrematou o CEO. �

Tércio Garcia (Cengage Learning)
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Segurança Jurídica

O que propõe o novo 
Código Comercial
Especialista comenta o projeto de lei e suas propostas para a regulamentação 
jurídica das operações comerciais

As premissas do projeto de lei que institui o Código 
Comercial (PL 1572/11) foram apresentadas por Fá-
bio Ulhoa Coelho, professor de Direito Comercial 

da PUC-SP e incentivador do PL, durante café da manhã 
promovido pela Comissão de Finanças Corporativas em 23 
de abril, na sede do IBEF SP. Atualmente o PL aguarda pa-
recer em uma Comissão Especial na Câmara dos Deputa-
dos e tem apresentação prevista no plenário em junho.

Valorização da empresa
Coelho a"rmou que falta uma lei de valorização da empresa 

no Brasil. O conceito básico a ser disseminado com o novo Có-
digo Comercial é o de que “protegendo o investidor e a empre-
sa, está se protegendo também a sociedade como um todo”.

Segundo o especialista, essa ligação entre a proteção 
do investidor, a da empresa e a do interesse geral costuma  
escapar à percepção da sociedade como um todo e dos  

Por Redação/ Fotos: Ricardo Riberto

Patrocínio: Ernst & Young Terco, PwC e Saint Paul

Fábio Ulhoa Coelho (PUC)

juízes que vão decidir questões relacionadas à matéria  
empresarial.

“Estamos falando dos contratos entre os empresários.  
A insegurança jurídica nesta área do Direito Comercial 
está relacionada a contratos que não valem. As pessoas 
põem no papel o contrato, estão cercadas dos melhores 
pro"ssionais, mas, por exemplo, vem um juiz e diz ‘não é 
bem assim’. É diante deste aspecto que o projeto de lei do 
novo Código Comercial pode dar uma contribuição”.

Insegurança em contratos
Um exemplo palpável são os contratos na área do agrone-

gócio. Coelho explicou que em muitos casos um produtor 
rural vende a sua safra com antecipação para uma empresa, 
com objetivo de se "nanciar. E pode acontecer que entre 
o momento da venda e o momento da entrega da safra, a 
cotação da commodity suba.

“Muitas vezes esse produtor vai ao juiz e pede a dispensa 
do contrato, dizendo: ‘uma empresa global de agronegó-
cio pra a qual eu vendi a minha soja há alguns meses atrás, 
por um valor x, terá um lucro extraordinário porque ago-
ra o produto está valendo 2x e eu vou "car sem o lucro. 
Então quero indenizar a empresa pagando x com correção 
monetária etc., mas deixa eu vender essa soja para uma ou-
tra companhia por 2x.’ E ele encontrará juízes que aceitam 
isso”, exempli"cou o palestrante.

Coelho a"rmou que no próximo ano, na safra seguinte, 
quando aquela mesma empresa global comprar antecipada-
mente a safra para "nanciar um produtor, ela irá praticar 
outro preço. Isso porque a companhia terá que embutir no 
preço das suas compras o risco de um juiz tomar novamente 
uma decisão que revoga o contrato "rmado entre a organi-
zação e o produtor.

Segundo o especialista, o projeto de Código Comercial 
traz regras que tornam o contrato empresarial mais "rme, 
limitando as possibilidades de revisão do contrato "rmado. 
“Hoje, em função de regras adotadas na relação de consu-
mo, o contrato feito entre a empresa e o consumidor precisa 
ser mais !exível porque o consumidor está em uma situação 
de vulnerabilidade. Mas os juízes tendem a importar o mes-
mo critério para os contratos entre empresários e isso não 
pode acontecer. O Código Comercial visa dar mais seguran-
ça para esses contratos”.

Arbitragem
Ele ressaltou que ainda que haja um viés no mundo empre-

sarial para a arbitragem, em situações como a mencionada 
anteriormente, no agronegócio, não é usual existir a cláusula 
de arbitragem para os contratos de compra de commodities.

“A arbitragem não dá conta de toda a questão da impre-
visibilidade das decisões judiciais nas relações comerciais.  

Tem muita gente que passaria a ter os contratos com arbi-
tragem para ter um cenário de absoluta segurança jurídica, 
de antecipação das decisões judiciais, mas eu acho que estão 
vendo apenas um lado da questão, que é bem mais ampla”.

Um exemplo é a insegurança jurídica nos documentos 
empresariais eletrônicos. “Você vai fazer uma reunião do 
conselho de administração. Mesmo que você faça por vide-
oconferência, vai ter que fazer uma ata em papel e pegar a 
assinatura de próprio punho das pessoas que participaram. 
Se não, a reunião juridicamente não aconteceu. Hoje é ne-
cessário um documento em papel para todo e qualquer ato 
societário. E não só isso: para contratos, para ativos e ou-
tros”, observou Coelho.

Com o projeto de novo Código Comercial, o empresário 
poderá usar sua assinatura digital (certi"cação digital) para 
fazer qualquer documento empresarial em meio eletrôni-
co. “Ele não será obrigado a ir registrar em cartório para o 
juiz reconhecer como válido. Esse é um outro avanço que 
o projeto prevê”.

Simpli!cação da sociedade limitada
O professor de Direito Comercial comentou ainda que 

outro aspecto do projeto é a simpli"cação da sociedade limi-
tada. “A sociedade limitada, de 1919 até 2003, era uma so-
ciedade muito simples, sem burocracia nenhuma. Sem man-
dato de dirigente, sem necessidade de assembleias anuais, 
etc., bastava o contrato social. En"m, era uma sociedade 
desburocratizada”.

Com o novo Código Civil, a partir de 2003, a sociedade 
limitada passou a ser mais burocratizada. “Até então, quem 

“Hoje, em função de regras 
adotadas na relação de consumo, 
o contrato feito entre a empresa 
e o consumidor precisa ser mais 
flexível porque o consumidor 
está em uma situação de 
vulnerabilidade. Mas os juízes 
tendem a importar o mesmo 
critério para os contratos entre 
empresários e isso não pode 
acontecer. O Código Comercial 
visa dar mais segurança para 
esses contratos”.
Fábio Ulhoa Coelho
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tinha mais da metade do capital social da limitada controlava 
a sociedade. Em 2003, veio a lei dizendo que para isso são 
necessárias três partes do capital social. Então o minoritá-
rio "cou em posição privilegiada, e o controlador que tinha 
51% perdeu, por força da lei, o patrimônio. Com o projeto de 
Código Comercial, volta a situação anterior. O controle é só 
51% do capital social”.

O projeto também elimina a necessidade de assembleias 
anuais – uma burocracia que faria sentido na sociedade anô-
nima, mas não na sociedade limitada. Outra questão tratada  
pelo novo Código é a complexidade do desfazimento do vín-
culo societário.

“Se um sócio sai, é expulso ou faleceu, há aquilo que a 
gente chama de apuração de haveres. É a questão mais 
complexa tramitada – 95% de todas as ações judiciais de so-
ciedade limitada tratam só desse assunto, e hoje nós temos 
na lei um único artigo para tratar de todas essas situações”.

De acordo com Coelho, o novo Código Comercial vai es-
miuçar esse termo. Irá especi"car como deve ser feita a ava-
liação dos ativos, se entram ou não os intangíveis, e a condi-
ção temporal a ser considerada. “Tudo isso está dentro do 
aspecto da modernização da lei das sociedades limitadas”.

Questão contábil
Outro ponto que o projeto de Código Comercial visa me-

lhorar diz respeito à questão contábil. “Hoje nós temos nas 
Leis das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976) regras so-
bre como se devem fazer as demonstrações contábeis. E no 
Código Civil, também regras sobre como fazer as demons-
trações contábeis”, explicou o palestrante.

No entanto, houve em 2010 um mudança no Decreto-
-Lei nº 9.295/1946 – que regulamenta a pro"ssão contábil 
e contempla o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – 
acrescentando a competência ao CFC de designar o órgão 
que vai de"nir as normas de contabilidade. Hoje esse órgão 
é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Portanto, a norma de 2010 teria revogado as regras dis-
postas na Lei das S/As e no Código Civil para o detalha-
mento da contabilidade, pois dispõe que o detalhamento da 
contabilidade caberá ao órgão designado pelo CFC.

Segundo Coelho, o projeto de Código Comercial irá cla-
rear essa situação e reforçar que o que está em vigor é o 
determinado pelo órgão que foi indicado pelo CFC, e não 
mais as regras do Código Civil e da Lei das S/As. “Essa re-
gra simples elimina os problemas da complexidade dessa so-
breposição de normas”.

Esses são alguns dos exemplos de modernização que o 
projeto de Código Comercial prevê. A ideia é que o Código 
tenha impacto no âmbito jurídico, diminuindo a frequência 
de decisões “pessoais”, a"rmou o especialista. “A gente 
nunca vai poder escapar delas, mas é bom que tenham pelo 
menos uma frequência administrável para que cada proces-
so não se torne uma caixa de surpresas”.

Por "m, Fábio Coelho frisou que a grande discussão é: 
quando se tem um contrato de consumo, as cláusulas leoni-
nas (que atribuem a uma das partes contratantes vantagens 
injusti"cáveis e prejudiciais sobre a outra) são avaliadas de 
acordo com um certo critério. “Mas quando você tem um 
contrato entre dois empresários, para se caracterizar como 
cláusula leonina, os critérios terão que ser outros”, concluiu. �

Por Jaqueline Couto / Fotos: Jacinto Alvarez
Trabalho

Empregados domésticos:  
a nova lei e suas mudanças
Advogada explica como os empregadores devem se adaptar à nova legislação

O aumento dos direitos dos empregados domésticos 
é um assunto que vem dominando conversas e 
tomando lugar como uma das maiores preocupa-

ções de quem emprega esses pro"ssionais. A grande celeu-
ma causada e as intermináveis dúvidas criadas em torno da 
questão motivaram a realização da palestra “Ampliação dos 
Direitos dos Empregados Domésticos – Como se ajustar às 
mudanças?” que aconteceu na sede do IBEF, no dia 30 de 
abril, ministrada pela advogada especialista em Direito do 
Trabalho, Cláudia Orsi Abdul Ahad.

O objetivo da palestra foi esclarecer os principais pontos 
da Emenda Constitucional nº. 72/2013 – em vigor desde 3 de 
abril de 2013 – que visa garantir aos empregados domésticos 
os mesmos direitos de todos os trabalhadores.

De acordo com Cláudia Ahad, a Organização Internacio-
nal do Trabalho informa que no Brasil existem mais de sete 
milhões de trabalhadores domésticos, mais de duas vezes o 
total dessa categoria de pro"ssionais em países desenvolvi-
dos. “Se levarmos em consideração todos os países ricos, 
o Brasil tem mais que o triplo de trabalhadores domésticos 
comparado ao resto do mundo”, enfatizou.

Segundo o Ministério do Trabalho, estima-se que ape-
nas dois milhões desses pro"ssionais têm carteira assinada, 
o que signi"ca um número considerável de informalidade. 
Ahad estima que após valerem todos os novos direitos insti-
tuídos pela Emenda Constitucional, o doméstico custará em 
média 42% a mais para o empregador. Além disso, a ONG 
Doméstica Legal estima que existe um risco de demissão de 

até 815 mil domésticos no Brasil. “Temos visto isso, já é uma 
realidade. E tende a piorar muito”, a"rmou a advogada.

A especialista chamou atenção para outros detalhes: 
“Diante dessas perspectivas da nova emenda, tenho duas 
considerações a fazer: a primeira é que a relação patrão-
-empregado doméstico mudará. Na verdade, já mudou.  

Patrocínio: Ernst & Young Terco, PwC e Saint Paul

Segurança Jurídica

Da esq. p/ a dir.: Edison Carlos Fernandes (Fernandes Figueiredo Advogados); Fábio Ulhoa Coelho (PUC)

EMPREGADOS DOMÉSTICOS
QUEM SÃO?

Todos aqueles que prestam serviços de 
natureza contínua e de !nalidade não lu-
crativa à pessoa ou à família no âmbito 
residencial, como: faxineiras, cozinheiras, 
jardineiros, motoristas, babás, cuidadores 
de idosos, guarda noturno, caseiros (praia 
ou campo), marinheiros, pilotos de avião ou 
helicóptero particular.
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O que antes era uma relação de con"ança e de até conside-
rar o empregado como um familiar, agora será uma relação 
formal, sem qualquer laço. O que acarretará, também, no 
aumento de diaristas e de empresas especializadas em ter-
ceirizar serviços de limpeza doméstica e faxina”.

Diarista x mensalista
Outro cenário observado por Ahad é a relação diarista 

versus mensalista. As mudanças da nova emenda são vol-
tadas apenas para as mensalistas, nada muda em relação às 
diaristas. “Se a diarista ligar dizendo que não irá trabalhar, 
você não pode descontar as horas perdidas, por exemplo, 
pois não há vínculo empregatício. Mas isso muda em relação 
às domésticas”.

Os sindicatos da categoria – que visam regular a relação 
patrão-empregado – estão comunicando a nova emenda em 
ônibus, igrejas e metrôs para que os trabalhadores se conscien-
tizem dos seus direitos. “Assim, você poderá deixar claro que 
o que vigora na sua casa é o que o sindicato estabelece como 
regra, como por exemplo, a de que o trabalhador não pode 
faltar ao emprego sem justi"cativa”, orientou a palestrante.

Direitos garantidos antes da PEC
Vale evidenciar que todos os empregados domésticos têm 

direito a: registro na Carteira de Trabalho, CTPS, salário 
mínimo "xado em lei, descanso em feriados civis e religio-
sos, irredutibilidade salarial, décimo terceiro salário, repouso  

semanal remunerado (preferencialmente aos domingos), 
férias de 30 dias, licença maternidade, auxílio-doença pago 
pelo INSS, aviso prévio de no mínimo 30 dias, entre outros. 
Um detalhe: se o empregador já proporciona certos benefí-
cios como plano de saúde, folgas determinadas, cesta bási-
ca, entre outros, ao seu trabalhador doméstico, não poderá 
interromper a continuidade desses benefícios.

Jornada de trabalho
Outra informação importante sobre os novos direitos 

dos trabalhadores domésticos é que a jornada de trabalho 
não pode ser superior a oito horas diárias e nem a 44 horas 
semanais. “O excesso dessa jornada deverá ser pago como 
hora extra, desde que a jornada máxima diária seja de dez 
horas”, explicou Cláudia Ahad.

Para uma jornada de oito horas, deverá haver um des-
canso de no mínimo uma hora e no máximo de duas ho-
ras. Já para as jornadas de seis horas, descanso mínimo de  
15 minutos. O trabalhador doméstico tem direito ainda ao 
reconhecimento de eventuais convenções e acordos cole-
tivos de trabalho.

Estão proibidas toda e qualquer diferença de salários en-
tre domésticos do mesmo empregador e a discriminação 
salarial para portadores de de"ciências. Também estão ve-
dados trabalho noturno, insalubre ou perigoso a menores de 
18 anos, e qualquer trabalho a menores de 16 anos (salvo na 
condição de aprendiz) e a partir de 14 anos.

Claudia Orsi Abdul Ahad (Securato e Abdul Ahad Advogados Associados)

Trabalho

Da esq. p/ a dir.: Claudia Orsi Abdul Ahad (Securato e Abdul Ahad 
Advogados Associados); Ivanyra Correia (Penske)

Regulamentação
No entanto, ainda faltam alguns direitos que precisam de 

regulamentação do Ministério do Trabalho. O Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço (FGTS), por exemplo, será de 
8% sobre a remuneração, faltando apenas de"nir qual será 
o modelo de pagamento. Quanto à indenização em caso de 
demissão sem justa causa, falta de"nição se a multa será de 
40% do FGTS.

“Alguns jornais a"rmam que essa multa irá variar de 5% a 
50%, ainda não está de"nido. Mas descon"a-se de que será 
realmente de 40%”, destacou a advogada. O seguro-desem-

prego será em cinco parcelas (mas falta a publicação da re-
gra), e o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) precisa de 
de"nição da Previdência.

Todas as alterações da legislação passaram a valer a partir 
da sua data de publicação, ou seja, as novas regras não valem 
para o passado da relação entre empregado e empregador. 
Ahad alertou que é importante regularizar, daqui para fren-
te, contrato de trabalho, quali"cação das partes, nome, RG, 
CPF, função, salário, jornada de trabalho, benefícios e des-
contos. “É necessário fazer um controle de ponto e acordo 
de compensação de horas. Um detalhe: as horas do sábado 
poderão ser distribuídas durante a semana para compensar 
o sábado não trabalhado”.

Compensação de horas
A advogada explicou, de forma prática, a questão da com-

pensação das horas extras trabalhadas com horas de des-
canso: “Se o empregado sair para ir ao médico ou trabalhar 
em um feriado ou fora de seu horário, será necessária a cria-
ção de um banco de horas a "m de compensar e ou ajustar 
a compensação das mesmas. Mas para que esse banco fun-
cione, tem que haver um cartão de ponto, pois as horas não 
podem ultrapassar dez horas diárias trabalhadas”.

Os empregados que dormem na casa dos patrões não po-
derão ser acionados à noite, ou será paga hora extra. Na si-
tuação de babás e cuidadores, que precisam estar acordados 
para cuidar de bebês ou ministrar remédios a idosos, é pago o 
adicional noturno. “Vale lembrar: se o empregado doméstico 
terá os mesmos direitos que todo trabalhador tem em relação 
ao seu empregador, terá os mesmos deveres. Portanto, será 
cobrado e terá que dar resultado”, "nalizou a palestrante. �

Exemplo:

Empregado que recebe salário bruto de  
R$ 1.000,00 e fez 10 horas extras em um 
mês, o cálculo será da seguinte forma:
Salário bruto:
R$ 1.000,00
Horas trabalhadas no mês:
44 horas semanais x 5 semanas = 
220 horas trabalhadas no mês
Valor da hora:
Salário Bruto ÷ número de horas 
trabalhadas no mês
R$ 1.000,00 ÷ 220 horas = R$ 4,54

Valor da hora extra:
Salário hora + adicional de 50% da hora
R$ 4,54 + R$ 2,27 = R$ 6,81

Valor !nal da hora extra:
Valor da hora extra x Número de horas 
extras trabalhadas no mês
R$ 6,81 x 10 horas = R$ 68,10

A empregada trabalha de segunda à s 
exta-feira, das 06:30 às 20:30 horas, com uma 
hora de intervalo para refeição e descanso.
Total horas trabalhadas diárias: 13 horas
Total de horas extras por dia: 5 horas

TOTAL DE HORAS EXTRAS POR MÊS: 110 HORAS.

CÁLCULO DE HORAS EXTRAS
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Tributação

Tributação e Parecer  
PGFN 202/2013
Especialistas esclarecem dúvidas sobre a tributação de dividendos

Estudo inédito da Escola de Administração de Em-
presas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 
(Eaesp-FGV) diz que, assim como na primeira eta-

pa do processo de convergência contábil, implementada 
em 2008, quando entrou em vigor a Lei nº 11.638, a nova 
fase de migração para o IFRS completo trará, na média e 
em termos consolidados, crescimento expressivo no lucro lí-
quido.” Com essa citação do jornalista Fernando Torres, do 
jornal Valor Econômico, o professor de Direito da Fundação 
Getúlio Vargas, Edison Carlos Fernandes iniciou a palestra 
“Tributos dos dividendos distribuídos desde 2008: análise  
do Parecer PGFN 202/2013”. O evento aconteceu na  
sede do IBEF, no dia 3 de maio, e contou também com a  
participação do advogado, contador e especialista em Di- 
reito Tributário, Plínio José Marafon.

Fernandes chamou a atenção para as particularidades das 
companhias abertas. “Se todas as companhias abertas que 
tiveram lucro o distribuíssem, teríamos um passivo "scal de 
R$ 12,5 bilhões, que é o que poderia ser autuado, isso na 
primeira fase, 2008/2009”.

“ Já na segunda fase, o IRFS gerou um aumento de lucro, 
principalmente em 2010. “Em 2011, chegamos a bater R$ 92 
bilhões de lucros distribuídos por todas as companhias aber-
tas, mais de 600 empresas. Agora, imagine: quantos desses 
milhões foram para impostos? Essa é uma questão que pre-
cisamos saber. E é nisso que a Receita Federal está de olho, 
quanto daí foi base para o Imposto de Renda e para a Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)”.

O palestrante destacou mais algumas particularidades em 
relação às companhias abertas. Ele lembrou que, em 2011, 
o IBEF fez um evento sobre o impacto tributário do IFRS, 
onde estavam as quatro grandes auditorias e a Receita Fe-
deral. “A Receita, na época, disse com todas as letras que a 
isenção de dividendos eram dividendos calculados por base 
no balanço "scal. Na hora dos debates, perguntei: E ago-
ra, a CVM obrigará as empresas a publicarem os balanços 
tributários? Como vou saber? Investi em uma determinada 
empresa, como é que eu sei quais são os dividendos isentos 
que tenho? Como é que vou investir se eu não sei qual é o 
retorno do meu capital?”, questionou.

Por Jaqueline Couto / Fotos: Jacinto Alvarez

Patrocínio: Ernst & Young Terco, PwC e Saint Paul

Da esq. p/ a dir.: Roberto Goldstajn (IBEF SP); Cristiano Leão (Banco Fibra); Edison Carlos Fernandes (Fernandes Figueiredo Advogados); 
Plinio José Marafon (Marafon Advogados); Alexandre Pacheco (FGV)

Segundo Fernandes, não pode haver essa obrigação por 
conta do sigilo "scal. E não haveria tanto problema, porque 
a maior parte das companhias paga um dividendo mínimo, 
o qual estará, provavelmente, dentro do limite do tributário. 
“Ainda que a empresa não distribua, tem que ter um con-
trole, voltar ao que era até 1995, onde tinha a separação de 
indulto por ano. Por quê? Para saber o que era isento”.

Receita Federal e balanço
Na época da crise, em 2008, houve grande demanda de 

multinacionais para distribuir dividendos, lembrou o pales-
trante, pois elas precisavam mandar dinheiro para suas ma-
trizes. Em 2011, voltou a subir a distribuição de dividendos 
via Banco Central, em um valor de R$ 38 bilhões. “Estamos 
falando, em 2011, de R$ 92 bilhões só das companhias aber-
tas e de R$ 38 bilhões das multinacionais. Quanto disso foi 
tributado? É um volume muito grande”.

O especialista lembrou as mudanças na apuração do im-
posto. “Com o IFRS, eu não tenho mais uma ligação direta 
entre o lucro societário e o lucro real. Eu tenho que passar 
pelo o que a guia chama de lucro intermediário. E então, 
como proceder? Simples. Faço todos os ajustes do lucro so-
cietário para tirar o IFRS, chego nesse lucro intermediário e 
aí sim vou calcular o valor”.

No entanto, a grande questão é: qual é o lucro que deve 
estar no Sped? E Fernandes responde: “É o lucro societário! 
Por quê? Porque a Receita Federal está vendo o balanço da 
companhia, pelo Sped. A empresa aberta pode até ler o ba-
lanço publicado, mas ela está lendo o Sped e vendo qual é o 
lucro que pode ser distribuído”, a"rmou.

O professor da FGV explicou que o Sped tem que bater 
com o lucro societário, mas isso não é, segundo o Pare-
cer 202/2013 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), um lucro passível de distribuição. É um intermedi-
ário que Procuradoria chama de lucro "scal – não confundir 
com lucro tributário, que seria o lucro real.

Regimes jurídicos
Outro ponto interessante do Parecer: qual regime jurídico 

que é base de distribuição de dividendos? A Procuradoria 
Geral identi"cou dois tipos de regimes jurídicos dos divi-
dendos, que é o dividendo societário e o dividendo "scal.  
De acordo com Fernandes, ela assume expressamente a 

questão do lucro "scal – coisa que até pouco tempo atrás a 
Receita Federal negava.

No caso do lucro resumido, tem-se um grande problema, 
porque a Lei Tributária permite a tributação com base no 
regime de caixa, e na contabilidade não. Na contabilidade, 
está reconhecendo receitas por regime de competência que 
não estarão sujeitas à tributação se a empresa optar por um 
regime de caixa. “É bom lembrar da regra de isenção – Lei  
nº 9.249/1995, artigo 10. O que a Procuradoria está dizendo 
com isso é que esses lucros ou dividendos calculados com base 
nos resultados apurados é o resultado "scal. Então, no âmbito 
do RTT, eu tenho que interpretar o Artigo 10 da Lei nº 9.249 
que trouxe a insenção e entender o que é o lucro "scal”.

De acordo com a regra legal – Lei nº 11.941/2009, art.16, 
as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638 que modi"quem 
o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas 
computadas na apuração do lucro líquido não terão efeitos 
para "ns de apuração do lucro real. “Ou seja, Regime Tribu-
tário de Transição (RTT) é isso: receitas, custos e despesas 
na apuração do lucro real”, completou Fernandes.

Entre artigos
O advogado e especialista em Direito Tributário, Plí-

nio José Marafon, falou sobre os equívocos do Parecer 
202/2013 da PGFN e as várias leis envolvidas, a exemplo da 
Lei nº 11.941. O artigo 15 desta última destaca que o RTT 
é obrigatório a partir do ano-calendário de 2010, inclusive 
para a apuração do imposto sobre a renda com base no lucro 
presumido ou arbitrado, da Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido (CSLL), da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Co"ns. “Mas não há nada sobre a distribuição de lucros. Isso 
é o que me deixa pensativo”, a"rmou o especialista.

Ainda na Lei nº 11.941, o artigo 16 informa que as altera-
ções introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 
2007, e pelos arts. 37 e 38 da nº 11.941 que modi"quem o cri-
tério de reconhecimento de receitas, custos e despesas com-

“Ainda que a empresa não 
distribua dividendos, tem  
que ter um controle”
Edison Fernandes

Keyler Carvalho Rocha (FEA USP)
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putadas na apuração do lucro líquido do exercício – de"ni- 
do no art. 191 da Lei nº 6.404 – não terão efeitos para "ns 
de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, 
devendo ser considerados, para "ns tributários, os métodos 
e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.

Marafon também citou o artigo 17: “É fato saber que a 
pessoa jurídica sujeita ao RTT, desde que observe as normas 
constantes, "ca dispensada de realizar, em sua escrituração 
comercial, qualquer procedimento contábil determinado 
pela legislação tributária que altere os saldos das contas 
patrimoniais ou de resultado quando em desacordo com os 
métodos e critérios estabelecidos pela Lei nº 6.404, alterada 
pela Lei nº 11.638, e pelos arts. 37 e 38 desta lei; ou as nor-
mas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso 
da competência conferida pela Lei nº 6.404, e pelos demais 
órgãos reguladores”.

Equívocos
Para Marafon, o Decreto-lei nº 1.598 deverá ser atualiza-

do para incorporar na lei "scal as novas normas tributárias. 
Sobre o artigo 7, o qual cita que ao "m de cada período-
-base de incidência do imposto o contribuinte deverá apu-
rar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com 
observância das disposições da lei comercial, do balanço pa-
trimonial, da demonstração do resultado do exercício e da 
demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ele a"rma 
que isso não está revogado. “Esse artigo está valendo. Nun-
ca foi revogado”.

O artigo 10 da Lei nº 9.249 dispõe que os lucros ou divi-
dendos calculados com base nos resultados apurados a par-
tir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pes-
soas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido 
ou arbitrado, não "carão sujeitos à incidência do Imposto de 
Renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do Impos-
to de Renda do bene"ciário.

Segundo o advogado, este artigo serve para duas coisas: 
“Primeiro, mostra que não há um lucro "scal. Os lucros são 
divididos, calculados com base nos resultados. E resultado 
só pode ser o resultado contábil, porque estamos falando 
de lucro, e lucro é o conceito contábil. Não existe lucro dis-
tribuído "scal. Não existe lei no Brasil que diga que o lucro 
"scal, para ser distribuído, tenha que ser tributado. Isso é 
bobagem, essa vinculação não existe,” "nalizou. �

“Não existe lei no Brasil que 
diga que o lucro fiscal, para 
ser distribuído, tenha que ser 
tributado. Isso é bobagem”
Plínio Marafon

Público

Público

Helio Badauy Weiss (PwC)

E-commerce

E-commerce no Brasil:  
uma realidade em mudança
O direito do consumidor no comércio eletrônico e as novidades trazidas pelo Decreto Federal nº 7962/13

O e-commerce (ou comércio eletrônico) é possivel-
mente um dos maiores desa"os que envolve o 
direito do consumidor na atualidade. É fato que a 

dita revolução tecnológica, originada pela criação da internet 
e pela expansão da contratação eletrônica, trouxe incontá-
veis melhoramentos a todos. Porém, nem tudo é facilidade.

O consumidor se depara com ofertas irresistíveis e de-
sa"os graças ao meio virtual, que ainda engatinha nas leis 
de regulamentação. Foi para falar sobre esse, entre outros 
assuntos, que a Comissão de Tecnologia da Informação pro-
moveu uma palestra ministrada por Márcio Cots, sócio do 
Cots Advogados, escritório especializado em Direito Digital, 
na sede do IBEF SP, em 7 de maio.

De acordo com Cots, no que se refere ao consumidor–
considerado o mais fraco na relação jurídica de consumo–a 
compra por meio eletrônico traz muitos desa"os e desvan-
tagens, que acabam por levantar questionamentos sobre a 
e"cácia da proteção no comércio eletrônico e a consequente 
suspeita no meio virtual.

Um ponto proeminente no comércio eletrônico é a vulne-
rabilidade exacerbada do consumidor, que ocorre por conta 
da falta de conhecimento técnico sobre o mundo virtual e 
do pseudo anonimato que ele proporciona.

“A internet transmite a sensação de anonimato e de impu-
nidade. E não é bem assim. O Brasil é quase uma referência 

mundial em quantidade de decisões relacionadas às ques-
tões da internet. Embora não tenha uma quantidade gran-
de de leis regulamentando tudo o que acontece nesse meio,  
já há um conjunto de jurisprudência relevante”, comentou  
o especialista.

Com a crescente evolução do comércio eletrônico no 
Brasil e no mundo, surge a necessidade de regulamentação 
por parte do Estado. Só em 2012, compras e vendas feitas 
pela internet e outros meios eletrônicos movimentaram 
mais de R$ 22 bilhões, um crescimento de mais de 20% em 
relação a 2011.

Patrocínio: Ernst & Young Terco, PwC e Saint Paul

Por Jaqueline Couto / Fotos: Jacinto Alvarez

Público

Tributação
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Decreto nº 7.962/2013
O Decreto Federal nº 7.962, publicado no dia 15 de março 

deste ano, que estabelece as novas regras especí"cas aplicá-
veis às contratações realizadas por meio de comércio eletrô-
nico é considerado um avanço, entretanto pode ainda não ter 
sido su"ciente para assegurar ao consumidor que haverá boas 
práticas no setor por parte dos fornecedores de serviços.

A legislação, promulgada como um regulamento do Có-
digo de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), foi uma 
resposta à desatualização da norma frente aos novos meios 
de contratação on-line de serviços e produtos.

Com a lei em vigor, a empresas que comercializam por 
meio eletrônico deverão informar em seus sites sua razão 
social, CNPJ, endereços eletrônico e físico (e outras ma-
neiras de entrar em contato), bem como todas as informa-
ções essenciais sobre os produtos ou serviços oferecidos, 
como discriminar no preço qualquer despesa adicional ou  
acessória, e trazer informações claras e ostensivas sobre o 
que está sendo comercializado.

O Decreto ainda impõe aos fornecedores algumas regras 
especí"cas para a contratação eletrônica, como: obrigações 
de apresentar aos consumidores um sumário do contrato 
antes da conclusão da contratação; con"rmar imediatamen-
te o recebimento da aceitação da oferta e das demandas do 
consumidor e de manter um serviço adequado e e"caz de 
atendimento em meio eletrônico às demandas dos consumi-
dores, com prazo máximo de cinco dias para envio de mani-
festação sobre a demanda do consumidor.

Compras coletivas
Cots ressaltou um detalhe importante sobre os sites de 

compras coletivas: será preciso criar mecanismos para que, 
na hora em que o consumidor se arrepender da aquisição 
de um serviço ou produto adquirido em um site de compras 
coletivas, haja o estorno sem problemas mais sérios.

“Há duas situações que podem ocorrer: uma é o arrepen-
dimento no momento em que ainda se está acumulando um 
número mínimo de consumidores, ou seja, os demais pre-
cisam entender que alguns desistiram – e essa informação 
precisa estar lá – e a outra é, depois de "nalizada a compra, 
o exercício do direito de arrependimento depois do fecha-
mento do lote. Isso que terá que ser regulamentado com o 
fornecedor do produto/serviço”.

O advogado acredita que o grande teste do Decreto  
nº 7.962 será durante datas comemorativas como o Dia  
das Mães, Natal, entre outros períodos de impacto no  
comércio. “A facilidade da contratação deve ser a mesma 
da rescisão do contrato. Não se pode contratar um serviço  
pela internet e ter que ligar para cancelar o mesmo”, res-
salta ele. O especialista em Direito Digital faz questão de 
deixar claro que o comércio eletrônico não se limita ape-
nas à internet, pois abrange qualquer plataforma eletrônica  
de transação de compras.

Segurança
Todavia, há vários passos a serem dados para garantir a 

segurança e privacidade dos dados. Cots ressaltou que 85% 

Da esq. p/ a dir.: Márcio Cots (Cots Advogados); Renata Romariz (PwC); Carlos Santiago (PwC); Carlos Villafuerte (e-Xyon)

E-commerce

do vazamento de informações sobre clientes ocorre por 
meio de funcionários ou ex-funcionários das companhias.

“Desses 85%, 93% desconheciam as consequências jurí-
dicas desse vazamento. Faz parte deste planejamento uma 
campanha para a conscientização desses funcionários para 
que tenham consciência jurídica de que uma má conduta, 
principalmente em relação à utilização dos dados dos usuá-
rios, trará consequências para empresa e para ele, sobretu-
do de âmbito criminal”.

Ter uma política de segurança de informação em uma 
empresa é primordial para assegurar o sigilo dos dados dos 
clientes e evitar problemas judiciais, completou o advogado.

Outro dado relevante é o grande número de sites de co-
mércio eletrônico na lista de fraudes do Procon. Apenas em 
2013, a instituição identi"cou 71 endereços suspeitos por 
irregularidades. “Os Procons podem "scalizar, mas não se 
pode fazer muito. Ainda é preciso uma ação ativa contra 
essas fraudes no mundo virtual”.

E-mail marketing versus Spam
Para Cots, muitas vezes um e-mail marketing nada mais 

é que um “spam com um nome mais bonito”. O Decreto 
institui que a doação ou venda de lista de e-mails, realizada 
entre empresas sem o conhecimento e consentimento dos 
destinatários, agora é tida como crime.

“Compartilhar, veicular, hospedar, exibir, alienar, utilizar, 
licenciar, doar, ou de qualquer forma, ceder ou transferir 
dados ou informações pessoais sem a expressa autorização 

NOVAS REGRAS PARA O E-COMMERCE
 Empresas devem informar com clareza: razão social, CNPJ, endereços  
e contatos;

 Sites de compras coletivas são obrigados a avisar a quantidade mínima  
de clientes e prazo para efetivação da oferta;

 O consumidor tem sete dias úteis para se arrepender da compra sem  
necessidade de justi!cativa;

 Empresas devem respeitar o direito de arrependimento e informar  
os meios para esse !m.

 Ao procurar o consumidor deve ter alguma resposta em cinco dias.

“A internet transmite a sensação de 
anonimato e de impunidade. E não é bem 
assim. O Brasil é quase uma referência 
mundial em quantidade de decisões 
relacionadas às questões da internet. 
Embora não tenha uma quantidade 
grande de leis regulamentando tudo 
o que acontece nesse meio, já há um 
conjunto de jurisprudência relevante”
Marcio Cots

ou consentimento informado – salvo banco de dados ou ca-
dastros regulares destinados a proteção de crédito – serão 
crimes a partir do momento que em o projeto passou a ser 
lei. O mailing não é proibido. O mailing que virar spam, sim. 
E este tipo de ação pode acarretar detenção de seis meses 
a dois anos, além de multa ao responsável pela empresa”.

O advogado a"rmou que ainda há uma longa caminha-
da pela frente até a sociedade se adaptar às novas mudan-
ças e futuras regras que virão em benefício do cidadão e do  
comércio eletrônico. “Enquanto isso, continuo dizendo que 
já se viu a sociedade transformar o Direito, mas nunca se viu 
o Direito transformar a sociedade. A internet é uma realida-
de, não vai deixar de existir. E o Direito é que vai ter que se 
adequar a essa situação”, "nalizou. �
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Contribuição Associativa

IBEF SP: mais benefícios 
e inovação em 2013
Novidades na política de contribuição associativa darão descontos e opções de pagamento 
mais "exíveis para os associados

O IBEF SP promoverá o realinhamento da sua políti-
ca de contribuição associativa. Esse realinhamen-
to será acompanhado por inovações:

O associado não precisará mais pagar para participar 
dos eventos promovidos pelo Instituto. Há apenas duas 
exceções: o jantar do Prêmio Equilibrista e o Encontro 
Socioesportivo.
Descontos progressivos na contribuição para os associa-
dos com mais de 20 anos de "liação;
Mantida a isenção na taxa de admissão para os asso-
ciados com até 30 anos de idade e descontos por faixa 
etária (IBEF Jovem);
Mantidos os descontos nos pacotes corporativos para 
empresas que "liarem a partir de três pro"ssionais.

As mudanças passarão a valer a partir do terceiro tri-
mestre de 2013 e têm como principal objetivo tornar mais 
palpável para os ibe"anos as vantagens da associação ao 
Instituto.

“A nova política de contribuição associativa é uma primei-
ra mudança importante desta gestão; acreditamos que dei-
xará os benefícios mais claros para o associados. O Instituto 
precisa ser mantido por seus membros, então a ideia é que a 
contribuição seja feita de uma forma mais simples e interes-
sante para eles”, a"rma José Claudio Securato, presidente 
da Diretoria executiva do IBEF SP.

Segundo Marcelo de Lucca, vice-presidente de Admissão 
e Frequência, a isenção para a participação nos eventos irá 
ao encontro das duas grandes gerações de valor do IBEF 
SP para seus associados: a capacidade de atrair um público 
diferenciado e de compartilhar temas e conteúdos técnicos 
interessantes para eles.

Flexibilidade de pagamento
Mário Mafra, vice-presidente de Administração e Finan-

ças, destaca que os associados também terão maior !exibi-
lidade nas opções de pagamento, traduzida em descontos. 
“O padrão de cobrança continua sendo trimestral, mas 
aqueles que optarem pelo pagamento anual irão pagar bem 
mais barato em termos de custo total do que se eles optas-
sem pela contribuição semestral e mais barato ainda do que 
se eles optassem pela trimestral”.

Descontos progressivos
Para Wagner Mar, presidente do Conselho Fiscal, os 

descontos progressivos para os associados mais antigos 
foram uma iniciativa positiva a ser tomada. “Também en-
tendo que o Instituto deveria fazer uma média ponderada 
que leve em conta a idade e o tempo de associação, de 
modo a graduar uma redução no valor das contribuições 
desses associados”.

Por Redação

Keyler Carvalho Rocha, vice-presidente do Conselho de Ad-
ministração e associado desde 1982 ao Instituto, vê a inovação 
como bem-vinda: “é uma forma justa de reconhecimento ao 
ibe"ano que contribuiu por muitos anos. É de todo o interes-
se que nessa etapa da vida o associado tenha esse benefício”.

Descontos para associados mais jovens
Felipe Guarnieri, líder do IBEF Jovem, reconhece os benefí-

cios para os executivos em início de carreira: “esta é uma fase 
em que as pessoas estão geralmente investindo em si mesmas, 
fazendo uma pós-graduação e se a"rmando na carreira. E nós 
do IBEF queremos que desde cedo novos executivos já par-
ticipem e pertençam ao Instituto. Ao mesmo tempo é uma 
ótima chance para quem estiver indeciso poder conhecer por 
dentro as vantagens e benefícios que só o IBEF proporciona”.

Reajuste
A partir do terceiro trimestre, a contribuição trimestral, 

que "cou sem reajuste por mais de quatro anos, terá o valor 
atualizado: passará de R$ 255,00 para R$ 310,00. O cálculo 
considerou os três principais índices de in!ação.

Mário Mafra esclarece que há uma defasagem signi"cati-
va entre a receita ordinária do IBEF SP, que são as trimes-
tralidades, e os gastos ordinários, que são os custos "xos 
que a instituição tem. “O reajuste será um pouco acima 
da média dos índices de in!ação, pois o Instituto está com 
custos maiores com a nova sede, que possui uma estrutura 
mais confortável e adequada para as atividades”.

A partir de 2014, o reajuste passará a ser automático 
pelo IGP-M, índice de in!ação referência para os preços 
de serviços. �

Tabela 1 – Descontos progressivos por tempo de !liação

Tempo de Filiação Desconto Parcela Trimestral Parcela Semestral Parcela Anual

40 anos ou + 40% R$ 186,00 R$ 354,00 R$ 666,00

De 30 a 39 anos 30% R$ 217,00 R$ 413,00 R$ 777,00

De 20 a 29 anos 20% R$ 248,00 R$ 472,00 R$ 888,00

Fonte: IBEF SP

Tabela 2 – Comparativo para o reajuste

Índice de  
In"ação

Anos In"ação 
Acumulada2009 2010 2011 2012 2013

IBEF-SP 13,33% 0,00% 0,00% 0,00% 21,57% 37,8%

IPCA 4,18% 5,79% 6,55% 5,77% 5,76% 31,4%

IGP-M -1,71% 11,32% 5,10% 7,81% 4,93% 30,1%

INPC 4,11 6,47% 6,08% 6,20% 5,70% 32,0%

Fonte: IBEF SP
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Matéria de Capa
Por Débora Soares / Fotos: Divulgação
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Se há alguns anos as oportunidades pareciam maiores que os desa"os na economia brasileira, 
hoje esse quadro parece se inverter. A bola do otimismo baixou e os executivos, nos mais 
diversos setores, optam por fazer previsões moderadas em relação ao futuro. A"nal, quando 

falamos de negócios, o imprevisível sempre pode ser esperado.
A IBEF News conversou com quem está no topo da tomada de decisão em grandes organiza-

ções. O nosso objetivo? Colher as expectativas dos CEOs sobre o comportamento da economia e 
suas opiniões sobre os mercados em que atuam.

A partir de agora, você confere o resultado desse bate-papo.

Tecnologia
Rodrigo Kede, presidente da IBM Brasil, concorda – assim como outros CEOs entrevistados – 

que o otimismo que existia no passado foi bastante reduzido.
“Todo mundo ainda tem expectativa de que haja uma melhora geral na situação do Brasil. Mas o 

crescimento do ano passado, o nível de investimento do país e o crescimento desse ano estão razo-
avelmente abaixo do que as pessoas esperavam alguns anos atrás”.

O setor de alta tecnologia – no qual a IBM atua – pode ajudar a medir a “temperatura” das demais 
indústrias. Primeiro, porque todos os setores precisam de tecnologia. Segundo, porque é voltado 
justamente para aumentar e"ciência, produtividade, inovação e desenvolvimento de outras compa-
nhias. E, apesar da desaceleração econômica, 2013 tem sido um ano positivo.

“O primeiro semestre ainda não acabou, mas está razoavelmente melhor do que eu esperava no 
início do ano”, a"rma Kede. “É óbvio que se o país crescer 6% ou 1%, isso vai afetar qualquer um, mas 
o nosso setor é menos impactado pela situação econômica. Em algumas indústrias, é até um estímulo 
para investir em tecnologia para ganhar mais e"ciência, resolver gargalos e problemas de processos”.

Segundo Kede, desde o "nal do ano passado há um aquecimento maior no setor de alta tecnologia.  
A expectativa é que o segundo semestre seja melhor do que os anos anteriores. “Seria ideal que a 
economia estivesse crescendo num ritmo mais elevado porque dessa forma os investimentos esta-
riam acontecendo num volume maior. Mas a gente não pode reclamar muito de falta de investimen-
to das empresas nessa parcela de alta tecnologia”.

Saiba como eles avaliam o desempenho da economia e o que esperam daqui para frente

Com a palavra,os 

CEOs
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“A desoneração da cesta básica 
e de itens como smartphones foi 
importante, e o setor, assim como 
os consumidores, ainda sentirão os 
benefícios dessas medidas ao longo 
do ano”.

Enéas Pestana, Grupo Pão de Açúcar

Matéria de Capa
Pela frente, o executivo enxerga dois desa"os para a IBM, decorrentes do cres-

cimento acelerado da companhia: conseguir a mão de obra altamente quali"cada 
exigida a um custo justo; e gerenciar a grande quantidade de projetos nos diferen-
tes tipos de indústria em que a empresa oferece soluções. “As duas coisas estão 
ligadas. Você consegue entregar o volume se tiver as pessoas certas”.

Varejo

Enéas Pestana, CEO do Grupo Pão de Açúcar, também vê 2013 com bons 
olhos. Apesar de a economia brasileira ter dado uma arrefecida em 2012 – re!exo 
da crise externa e das medidas macroprudenciais adotadas – o GPA teve um bom 
desempenho no primeiro trimestre. A visão positiva se estende para o cenário 
econômico: “Esperamos que, em 2013, o País apresente resultados melhores e 
que inicie um período de crescimento sustentado”.

Questionado sobre o que contribuiu para o desempenho do GPA na primeira 
metade do ano, Pestana disse que os principais fatores são de longo prazo: a situa-
ção de pleno emprego e os elevados níveis de renda, uma classe média emergente 
e a manutenção dos patamares de consumo das classes A e B.

“A desoneração da cesta básica e de itens como smartphones foi importante, e 
o setor, assim como os consumidores, ainda sentirão os benefícios dessas medidas 
ao longo do ano”.

Quanto aos próximos passos do Grupo, Pestana aponta os planos de expansão 
para a rede Assaí Atacadista, com a abertura de 12 a 15 lojas; para a Casas Bahia, 
com a entrada em sete novos estados com foco no Nordeste; e para o formato 
Minimercado Extra – além do crescimento em todos os demais formatos. A ex-
pectativa é totalizar uma expansão acima de 4% na área de vendas do Grupo.

Para colocar em prática o plano de expansão do GPA, o CEO vê como um dos 
principais desa"os a contratação de mão de obra, principalmente para as vagas 
operacionais e de especialistas (como peixeiros, padeiros, confeiteiros, entre ou-
tros). Dos 150 mil colaboradores do grupo, 70% estão na operação das lojas. “Por 
isso, damos atenção especial a essa questão e investimos em treinamento, capaci-
tação e na retenção desses pro"ssionais”.

Pestana destaca que o comportamento da in!ação em 2013 será um desa"o para 
todos os setores. “Todos os agentes econômicos devem trabalhar para evitar um 
cenário de alta de in!ação. O GPA está empenhado em fazer a sua parte para contri-
buir para que esse objetivo seja cumprido e entende que todos os setores produtivos 
devem manter seus investimentos para garantir o crescimento econômico do país”.

Enéas Pestana (Grupo Pão 
de Açúcar)

Rodrigo Kede (IBM)

Auditoria
Pedro Melo, CEO da KPMG Brasil, reforça que o comportamento da in!ação, 

sem dúvida, contribuirá para ditar o apetite por negócios no próximo semestre. Se-
gundo Melo, os temores de que os índices de preços saiam do controle têm preocu-
pado muito os agentes do mercado, já que uma possível escalada in!acionária pode 
provocar efeitos nocivos à estabilidade econômica conquistada nos últimos anos.

Outro fator importante é o comportamento dos índices de desemprego. “Sabe-
mos que o Brasil, apesar da crise internacional, tem mantido a oferta de trabalho 
em níveis recordes, vivendo praticamente um período de pleno emprego. Creio 
que investimentos que visam aumentar cada vez mais a e"ciência dos pro"ssionais 
e da infraestrutura do País poderão provocar efeitos positivos no custo de produ-
tos e serviços, mantendo a atratividade de investimentos para o Brasil”.

Por esse motivo, ele a"rma estar otimista e acredita que o ambiente para os 
negócios deverá se fortalecer no segundo semestre de 2013. A atual tendência 
das organizações brasileiras em investirem signi"cativamente para desenvolver e 
melhorar sua gestão corporativa tem sido muito positiva para empresas do setor 
de auditoria, destaca o presidente da KPMG.

Neste segmento, um desa"o constante é o de manter-se sempre atualizado e 
pronto para oferecer soluções para que as empresas tenham gestões modernas e 
con"áveis aos olhos do mercado, dos órgãos reguladores e da sociedade. “Por isso 
investimos vultosos recursos na formação, capacitação e progressão dos nossos 
pro"ssionais”.

O CEO também cita alguns desa"os que devem se consolidar a partir do ano 
que vem para as organizações: a adoção das novas regras de Basileia III para o 
setor "nanceiro; a adoção das IPSAS (Normas Internacionais de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público); e as mudanças sugeridas pelo projeto europeu Sol-
vência II para reforçar a solidez do segmento de seguros (que terão impactos no 
Brasil). Além, é claro, da realização da Copa do Mundo de 2014 e os preparativos 
para os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

Indústria
Márcio Utsch, presidente da Alpargatas, ressalta que o Brasil perdeu a opor-

tunidade de um crescimento maior nos últimos anos por conta do fomento ao 
consumo, e não ao investimento.

Ele compara o caso brasileiro ao do México, que teve um crescimento maior 
(3,9% em 2011 e 2012), mesmo com uma grande crise no seu principal parceiro 
comercial, os Estados Unidos. “Foram decisões diferentes tomadas; decisões ma-
croeconômicas e decisões políticas que proporcionaram um crescimento maior. 
No passado o Brasil cresceu, mas cresceu aquém daquilo que poderia ter crescido 
e o mundo estava num momento melhor”.

Mesmo enfrentando um ambiente de negócios mais difícil do que no ano an-
terior (quando a taxa de câmbio, a in!ação e o preço da borracha estavam mais 
favoráveis), a Alpargatas conseguiu, no primeiro trimestre, um aumento de 17,9% 
na receita líquida consolidada – em comparação ao mesmo período do ano ante-
rior – e a sustentação da margem bruta em 44,3%.

Pedro Melo (KPMG)
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Matéria de Capa
Dona de marcas consolidadas, como Havaianas, Topper e Mizuno, a Alparga-

tas obteve um expressivo aumento nas vendas de calçados esportivos no Brasil e 
de sandálias no mercado externo. Para Utsch, o grande desa"o que a indústria de 
calçados terá pela frente é a formação de marcas fortes no Brasil. “O setor carece 
de ter marcas fortes aqui. É preciso um fomento maior para os artigos esportivos 
com marcas locais”. Outro calo é a infraestrutura do País, que não recebeu os 
investimentos necessários para superar seus gargalos.

O CEO destaca que a Alpargatas inaugurou recentemente uma nova fábrica em 
Montes Claros (MG), com investimentos de R$ 279,6 milhões. A nova fábrica irá am-
pliar até 40% da produção da companhia, com a geração de 2,2 mil empregos diretos.

“Vamos crescer, mas vai ser muito mais em função das competências da Alpar-
gatas na gestão interna para aumentar sua participação de mercado do que em 
função do crescimento da economia”.

Mercado !nanceiro

Ricardo Espírito Santo, CEO do Espírito Santo Investment Bank, avalia que 2013 
será um ano decisivo para a economia brasileira após o período recente, marcado pelo 
"m da euforia dos mercados e investidores internacionais em relação ao Brasil.

Ele aposta que o País deve crescer um pouco mais neste ano, mas às voltas 
com uma in!ação relativamente alta e diante de um cenário de elevação dos juros 
básicos da economia. “A economia mundial ainda deve andar em ritmo lento, mas 
com uma possível melhora no segundo semestre, o que pode animar o humor dos 
investidores globais”.

O presidente do BES lembra que a possível melhora do ambiente "nanceiro 
global é um fator importante para a Bolsa brasileira, já que os investidores estran-
geiros correspondem a cerca de um terço dos negócios.

“Além disso, acredito que devemos ter um ano melhor para as operações de 
mercado de capitais. A expectativa é de que o volume captado em IPOs cresça 
consideravelmente em 2013, e que as captações no mercado externo sigam a mes-
ma tendência. Já no âmbito interno, destaque para as debêntures incentivadas”.

Segundo o CEO, a recuperação da atividade econômica ainda é incerta, mas a 
expectativa é que o ambiente "nanceiro global encontre o seu ponto de equilíbrio. 
Ele destaca que o Brasil precisa avançar nas reformas estruturais, condição fun-
damental para a evolução dos investimentos internos – principalmente nos seg-
mentos relacionados a infraestrutura.

“Ainda em 2013, o sistema "nanceiro completará a implementação das regras 
de Basileia III. Embora o sistema "nanceiro brasileiro tenha um nível bom de capi-
talização, esse será um tema importante”, completa.

Márcio Utsch (Alpargatas)

Ricardo Espírito Santo 
(Espírito Santo Investment 
Bank)

“A economia mundial ainda deve andar 
em ritmo lento, mas com uma possível 
melhora no segundo semestre, o que pode 
animar o humor dos investidores globais”.

Ricardo Espírito Santo, Espírito Santo 
Investment Bank

Construção civil

Duilio Calciolari, CEO da Ga"sa, observa que, historicamente, a economia bra-
sileira tem um desempenho mais forte na segunda parte do ano. “Nossa expecta-
tiva para 2013 não é diferente. Esperamos que aproximadamente 60% de volume 
da companhia previsto para 2013 seja realizado no segundo semestre”.

A companhia está entre as líderes do mercado de incorporação e construção 
com foco no mercado residencial. Entre os principais indicadores para o desempe-
nho da empresa, Calciolari destaca o emprego e a disponibilidade de "nanciamen-
to, que têm apresentado números muito bons nos últimos anos.

“Para o nosso consumidor, a decisão de comprar um imóvel é provavelmente 
uma das decisões de investimento mais importantes da sua vida produtiva. Indica-
dores favoráveis de emprego, disponibilidade de "nanciamento, in!ação e cresci-
mento econômico nos ajudam muito, uma vez que dá a con"ança necessária para 
essa tomada de decisão”.Duilio Calciolari (Gafisa)

A experiência como CFO é um diferencial para o futuro CEO?

“A experiência como CFO ajuda muito, mas, além disso, é fundamental dar especial atenção à gestão de pessoas. Por 
isso, desde que assumi a presidência do GPA tenho como principal foco os colaboradores e busquei evoluir com o ciclo 
de alta performance por meio da de!nição clara de papéis e responsabilidades, da meritocracia e da ampliação dos be-
nefícios oferecidos, gerando um ciclo de felicidade e valor em toda a cadeia”.
Enéas Pestana, CEO do Grupo Pão de Açúcar

“Acredito que ajuda bastante, em especial na orientação da organização para desenvolver e se preparar para cenários 
mais desa!adores”.
Duilio Calciolari, CEO da Ga!sa

“A carreira em !nanças me permitiu construir algumas coisas no meu jeito de trabalhar. É disciplina, capacidade de 
olhar as coisas de forma sistêmica, conectar os pontos e entender de absolutamente tudo um pouco, pois o CFO moderno 
não é só um !nanceiro; ele acaba sendo o braço direito do presidente na operação da companhia inteira. Foi fundamen-
tal a ponto de eu achar que não teria chegado lá se eu não tivesse esse objetivo”.
Rodrigo Kede, CEO da IBM Brasil

“Poucas coisas me deixam absolutamente preocupado e me tiram o sono. Uma delas é a má gestão !nanceira, a má 
gestão do caixa da companhia. Eu confesso que se eu sinto que o caixa está mal gerido, eu paro e penso tudo de novo, 
porque gerir caixa é uma competência fundamental; é o que de fato pode quebrar a empresa”.
Márcio Utsch, CEO da Alpargatas

“Dispor da experiência na área de Finanças acaba sendo essencial para qualquer executivo que assuma posição de 
liderança em uma empresa. Planejar, organizar, coordenar e projetar a atuação e os passos a seguir por uma organiza-
ção – que são algumas das funções do CEO – exigem que o pro!ssional esteja atento aos princípios, aos cenários e às 
tendências na área !nanceira”.
Pedro Melo, CEO da KPMG Brasil
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Matéria de Capa
Em relação aos desa"os, o CEO ressalta que a Ga"sa está em uma indústria de 

ciclo longo. Entre o início do processo de compra de um terreno até a entrega do 
imóvel e o recebimento de todo seu valor, há um período de mais de cinco anos. 
“Assim, nossos desa"os estão mais voltados para o longo prazo também. Nesse 
sentido, eles são muito parecidos com os dos demais setores, que é o aumento da 
produtividade e a melhora dos custos de produção”.

Educação

José Claudio Securato, presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP e da 
Saint Paul Escola de Negócios, a"rma que as ações do Governo ainda são muito 
microeconômicas, ou seja, direcionadas de forma muito especí"ca para alguns setores.

Nesse cenário, destaca Securato, as empresas acabarão por se dividir em duas 
frentes. As que estão em “bons setores”, ou seja, aquelas que se bene"ciam natu-
ralmente dos maiores índices de empregabilidade, renda e crédito; e as que estão 
em setores mais prejudicados pelo baixo nível de investimento do país, como as 
companhias do setor produtivo.

A Saint Paul Escola de Negócios, que atua no segmento de educação executi-
va, tem experimentado esses efeitos diversos em suas áreas de negócios. A área 
voltada para a pessoa física, por exemplo, tem acompanhado o momento positivo 
dos fatores de aumento de consumo: emprego, renda e crédito.

“A educação é um dos itens mais importantes na cesta de consumo do brasilei-
ro, independente da classe social. E a gente sente isso nos nossos programas de 
graduação e de pós-graduação/MBAs. A procura é bastante elevada. Estamos 
com matrículas abertas e o nível de ocupação para o segundo semestre já está 
bem alto comparado aos semestres passados”.

Quando o olhar é voltado para o setor de cursos feitos dentro de companhias  
(in company), Securato a"rma que o desempenho tem acompanhado a análise so-
bre o cenário econômico. Setores que se bene"ciam de consumo continuam com-
prando cursos. Já setores mais ligados à produção não estão comprando cursos.

“A gente notou também um corte generalizado de investimento em educação 
nas instituições "nanceiras, que são grandes consumidores de cursos. Os resulta-
dos dessas empresas foram mais espremidos e a gente percebe algumas reestru-
turações e demissões volumosas no mercado "nanceiro. Isso, claro, também afeta 
as verbas para desenvolvimento de pessoas”.

Em longo prazo, observa o CEO, esse movimento acaba por esbarrar em mais um 
desa"o comum a todas as empresas brasileiras: a limitação de mão de obra. É pre- 
ciso formar pro"ssionais bem quali"cados, e isso leva tempo e investimento. �

José Claudio Securato 
(Saint Paul Escola de 
Negócios)

“A gente notou também um corte 
generalizado de investimento em educação 
nas instituições financeiras, que são 
grandes consumidores de cursos”.

José Claudio Securato, Saint Paul Escola 
de Negócios
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Uso da Teoria do Domínio do Fato  
como subterfúgio para se alcançar  
a responsabilidade objetiva?

Artigo

O jornal Valor Econômico publicou, em 12 de novembro de 
2012, matéria intitulada “Jurisprudência do mensalão deixa 
bancos e empresas apreensivos”, com a seguinte abertura:

“O destino dos 25 condenados no caso do mensalão está 
longe de ser a única consequência do julgamento do processo 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Entre empresas, ban-
cos e advogados que atuam para corporações o clima hoje é 
de apreensão. As profundas mudanças promovidas pela Corte 
em sua jurisprudência durante a análise da Ação Penal n° 470 
produzirão impactos diretos no ambiente de negócios do país”.

No centro da matéria, um quadro procura identi"car o en-
tendimento do STF, o que mudou e quais os efeitos práticos 
desse novo posicionamento:

O entendimento 
do STF

O que mudou Efeito prático

A omissão no 
cumprimento 
de regras de 
compliance é 
su"ciente para 
levar a condenação 
por lavagem de 
dinheiro e por 
crimes contra o 
sistema "nanceiro 
nacional, como 
gestão fraudulenta

O compliance O executivo de 
um banco que não 
cumprir seu dever 
de cuidado em 
relação a riscos de 
lavagem de dinheiro 
estabelecidos 
nas regras de 
compliance do BC 
pode ser condenado 
criminalmente

Quem comanda 
um crime 
praticado por 
subordinados pode 
ser condenado sem 
provas concretas 
de seu efetivo 
envolvimento, 
pois sua posição 
hierárquica leva 
à conclusão 
de que teria 
domínio do fato

A teoria do 
domínio do fato

O dono de uma 
seguradora cujos 
gerentes, na 
busca por atingir 
metas e receber 
bônus, aceitam 
novos clientes que 
trazem riscos à 
empresa pode ser 
condenado por ser 
hierarquicamente 
superior e ter o 
domínio do fato

Para que se possa ter uma noção mais clara do impacto 
dessa decisão em todo o ordenamento jurídico, é necessário 
compreender um pouco sobre a Teoria Geral do Crime: o 
ponto mais difícil de ser comprovado em um processo penal 

é o elemento subjetivo do agente, ou seja, o dolo (quando o 
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo) e 
a culpa (quando o agente deu causa ao resultado por impru-
dência, negligência ou imperícia). Sem dolo e culpa jamais 
haverá crime, pois falta ao agente tanto vontade de cometer 
o delito quanto consciência da ilicitude.

Entretanto, existe uma teoria que busca promover um ju-
ízo desvinculado do elemento subjetivo: a Teoria da Imputa-
ção Objetiva. No Brasil, não é possível responsabilizar uma 
pessoa, no âmbito penal, de forma objetiva, ou seja, sem in-
vestigar o elemento subjetivo. Assim, teria o STF utilizado a 
imputação objetiva para condenar algum "mensaleiro" sem 
que houvesse prova do dolo ou da culpa de sua conduta?

Fato é que não haverá nenhum voto no qual um minis-
tro fundamentará uma condenação com base na imputação 
objetiva; os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli 
acusaram os demais ministros de serem partidários da teoria 
da imputação objetiva, mas os ministros acusados disseram 
utilizar, na verdade, a Teoria do Domínio do Fato.

A Teoria do Domínio do Fato surgiu na história alemã em 
face do nacional-socialismo hitlerista em que agentes polí-
ticos e militares comandavam o extermínio de pessoas sob 
suas ordens hierárquicas, exercendo o domínio da organiza-
ção e dirigindo o curso dos fatos sem praticar qualquer ato 
executório. Eram os chamados “assassinos de escrivaninha”.

Assim, nada mais justo do que se buscar responsabilizar o 
"mandante" da ação criminosa quando não há outros elemen-
tos su"cientes para punir aquele que, apesar de não executar 
o tipo penal ("matar alguém"), atua de forma determinante 
para que o evento (morte) ocorra (ao dar a ordem). Nasce a 
possibilidade de punir pessoas que verdadeiramente contro-
lam a situação para que o crime ocorra sem a necessidade de 
executarem quaisquer das elementares do tipo penal. Essas 
legislações adotam clara distinção entre autor, autor mediato 
e partícipe obrigando o juiz a "xar penas diferenciadas de-
pendendo da atuação de cada um no delito.

Entretanto, o Código Penal Brasileiro, bem como a dou-
trina e jurisprudência, apesar de realizarem a diferença en-
tre autor, autor mediato e partícipe, não obrigam o juiz a 

Por Ana Paula P. Candeloro
e Fábio Prado Moreno

Consequências do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na ação penal nº 470

"xar penas menores dependendo da quali"cação que recebe 
aquele que, de alguma forma, contribuiu para o delito.

Posto isso, com base no quanto foi exibido pela televisão 
no julgamento da ação penal n° 470 (observe-se que até o 
momento "nal da produção deste artigo não havia a publi-
cação de nenhum dos acórdãos que condenaram os réus), 
houve uso da Teoria do Domínio do Fato como subterfúgio 
para se alcançar uma responsabilidade objetiva?

Caso tenha havido alguma condenação sem a comprova-
ção do elemento subjetivo (dolo ou culpa) e tenha-se utiliza-
do como fundamento a denominada Teoria do Domínio do 
Fato, certamente ela terá sido utilizada apenas com o intuito 
de suprir a necessidade dessa comprovação.

Mas que impacto essa "realidade" terá? O judiciário nacional 
tende a seguir a orientação do STF, o que signi"ca dizer que 
qualquer superior hierárquico (pro"ssional em posição de co-
mando) deverá pensar duas vezes antes de assumir qualquer 
cargo. Assim, é necessário saber o que nós podemos fazer para 
evitar que tal interpretação venha a ser aplicada contra nós.

No que diz respeito às instituições "nanceiras e às em-
presas, especi"camente com relação àqueles que ocupam 
cargos de alta hierarquia, um bom programa de complian-
ce ajudará a de"nir qual é o “tom que vem de cima”, e isso 
identi"cará o elemento subjetivo do superior em relação a 
diversos temas sensíveis.

A alta administração representa a mais forte in!uência 
na cultura organizacional. É ela que determinará o estímulo 
a mudanças e seu modelo balizará a conduta dos demais, 
reproduzindo-se em efeito cascata. Uma administração que 
promove a aplicação de políticas de conformidade, códigos 
de ética, sistemas de controle e monitoramento, auditorias 
internas e externas mais especializadas e com maior assidui-
dade, está preocupada com os prejuízos causados pelos des-
vios de conduta, que podem ser bem superiores ao custo de 
implantação de um programa de compliance. Más condutas 
detectadas, mas não corrigidas, colocam em risco a missão, 
a reputação e a segurança jurídica da organização.

A administração que percebe o valor da área de complian-
ce está comprometida com a redução de quaisquer riscos 
que possam afetar a longevidade da empresa, a imagem e 
a reputação não só da própria organização, como de seus 
executivos e administradores.

Em relação ao combate à corrupção, observa-se que tra-
tados e leis internacionais são cada vez mais numerosos e 
temidos no mundo corporativo em razão das severas pe-
nalidades impostas e de seu amplo raio de abrangência (ex-
traterritorialidade). É o caso do FCPA americano e do UK 
Bribery Act do Reino Unido.

No Brasil, grande parte das empresas brasileiras – ou aqui 
estabelecidas – já se encontra sujeita às normas do FCPA 
americano; além disso, deverão observar as exigências a que 

se propôs o Brasil ao assinar a Convenção OCDE, o que 
signi"ca, em linhas gerais, implantar e manter atualizado um 
robusto programa de compliance.

A novidade é que tramita na Câmara dos Deputados Fe-
derais, em regime de prioridade, o Projeto de Lei 6.826/2010. 
Esse projeto possui alguma similaridade com o FCPA ameri-
cano e com o UK Bribery Act do Reino Unido.

Como o FCPA, apresenta penalidades administrativas e 
judiciais, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, ou seja, 
multas que variam de 1% a 30% do faturamento bruto do 
último exercício, mais o impedimento de participar de licita-
ções públicas para a pessoa jurídica, e até 12 anos de prisão 
para a pessoa física.

Como o UK Bribery Act, permite que as empresas plei-
teiem a defesa caso consigam demonstrar a existência de 
programas de combate ao suborno e à corrupção. Ainda, as 
empresas podem receber um crédito especial se informarem 
espontaneamente às autoridades sobre atividades ilegais.

Trata-se de um projeto de lei bastante inovador, já que es-
tabelece a responsabilidade civil e administrativa de pessoas 
jurídicas por atos ilegais cometidos, em seu benefício, por 
funcionários ou representantes, contra a administração pú-
blica, nacional ou estrangeira, mesmo que tais funcionários 
tenham agido sem o conhecimento da empresa e ainda que 
não revelem vantagem "nanceira, direta ou indiretamente.

No entanto, a existência de mecanismos e procedimentos 
internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e 
de conduta serão levados em consideração no momento de 
aplicação da penalidade.

Fica clara aqui a importância do "tom que vem de cima" e 
da implantação de um programa de compliance nas empresas 
como fator atenuante na aplicação de eventuais penalidades a 
desvios de conduta, deixando registrado que o ilícito ocorreu 
em função não da omissão da empresa, mas de um compor-
tamento oportunista e isolado de um funcionário especi"co.

Essa é a melhor garantia que se pode ter para evitar a 
vulnerabilidade de julgamento fundamentado na Teoria do 
Domínio do Fato. �
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O CFO e o seu 
papel como líder 
de negócio

Insights Tecnológicos

Por Patricio Espinosa
Diretor de Estratégia e 
Transformação de Vendas da 
IBM para a América Latina*
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O mundo globalizado, acompanhado de indivíduos 
cada vez mais informados e exigentes, tem de-
mandado grandes transformações no mundo cor-

porativo. Para se manterem líderes num mercado altamente 
competitivo e sem fronteiras, as empresas estão tendo que 
realizar mudanças importantes no seu modelo de negócios, 
muitas delas sustentadas pela tecnologia. E qual o papel que 
o CFO vem assumindo neste cenário?

A partir do século XXI, saímos de um mundo estático, 
onde as empresas operavam em economias mais fechadas 
e com uma concorrência limitada ou claramente de"nida, e 
migramos para um universo sem fronteiras, em que a com-
petitividade e a produtividade são atributos mandatórios 
para a permanência das empresas no mercado.

Assim, o CFO, que antes exercia uma função mais de 
controller, focado em questões estatutárias e orçamentárias, 
passa a atuar como um agente de mudança dentro da orga-
nização a "m de atender de forma mais proativa às deman-
das de negócios.

Aquele CFO com uma visão mais empírica, voltado ape-
nas às atividades operacionais, já não se enquadra mais à 
demanda organizacional. Hoje, este pro"ssional é membro 
indispensável nas reuniões de decisão da diretoria executiva, 
tendo uma atuação mais estratégica para o desempenho da 
companhia. No entanto, para que consiga exercer este pa-
pel com excelência, é preciso que ele enxergue a tecnologia 
como uma aliada e não apenas como uma área que requer 
altos investimentos isolados.

O novo mundo é completamente dinâmico, plano e in-
certo. A velocidade e o número de players que surgem no 
mercado vêm crescendo exponencialmente e, mais do que 
isso, esses players passam a ter multiatuação: concorrente, 
parceiro de negócio, cliente e/ou fornecedor.

Isso requer das empresas maior transparência nessas re-
lações. É preciso entender os anseios, as demandas e como 
eles enxergam a sua empresa.

A tecnologia passa a ser um meio e"ciente para esta cone-
xão, provendo uma visão analítica do per"l desses públicos 
baseada em monitoramento e análise de dados, bem como 
proporcionando canais de interação por meio da mobilidade 
e das mídias sociais.

Os avanços tecnológicos também permitem uma simpli-
"cação dos processos de back of!ce. As ferramentas e os 
sistemas começam a integrar os processos de ponta a ponta, 
o que torna a tomada de decisão do time executivo mais es-
truturada, embasada e, consequentemente, mais assertiva.

O CFO tem uma atribuição fundamental neste novo con-
texto. Ele contribui ativamente na de"nição da estratégia 
junto à liderança, criando padrões de informação que permi-
tem avaliar a execução dos procedimentos. Neste sentido, 
está entre as suas responsabilidades a alocação de recursos 
alinhada ao negócio.

Nos últimos cinco anos, o CFO ganhou maior relevância 
dentro das organizações. Hoje é cada vez mais frequente 
vermos um diretor "nanceiro assumir o posto de CEO.  Os 
melhores líderes de negócios são aqueles que entendem de 
"nanças. E para que um CFO se torne um CEO por exce-
lência é preciso que ele tenha acumulado ao longo de sua car-
reira pro"ssional uma visão estratégica do negócio.  E a tec-
nologia está aí para dar esta visão detalhada, aprofundada da 
atuação da companhia tanto interna como externamente. �

*Patricio Espinosa é diretor de Estratégia e Transformação de 
Vendas da IBM para a América Latina desde maio de 2013. 

Antes desta função, o executivo atuou como  
CFO da IBM Brasil de 2010 até abril de 2013.

Economia 
comportamental

Ponto de Vista

Os estudos no campo da microeconomia partem do 
pressuposto de que o consumidor é racional, ou 
seja, o ser humano toma decisões lógicas e sensa-

tas. Já a Economia Comportamental (do inglês, Behavioral 
Economics) estuda o comportamento econômico das pesso-
as levando em conta os diversos fatores que as in!uenciam.

No mundo "nanceiro, é possível correlacionar a econo-
mia comportamental com "nanças comportamentais. Desse 
modo, os agentes econômicos (consumidores, tomadores de 
crédito e investidores) usam fatores sociais, cognitivos e emo-
cionais para a tomada de decisões econômicas com seus efei-
tos nos preços de mercado, lucros e na alocação de recursos.

Diversos pesquisadores têm se dedicado a estes estudos. 
Citarei apenas três para apresentar a linha de raciocínio 
desta nova ciência humana.

O primeiro é Herbert Alexander Simon, economista ame-
ricano agraciado com o Prêmio Nobel de Economia de 1978. 
Desenvolveu sua teoria baseado na psicologia cognitiva que 
estuda a cognição, os processos mentais que estão por de-
trás do comportamento. Pode-se de"nir cognição como a 
capacidade para armazenar, transformar e aplicar o conhe-
cimento, por meio de um amplo leque de processos mentais.

O segundo estudioso é Daniel Kahneman, psicólogo e teó-
rico de economia e "nanças comportamentais. Ele combina 
a economia com a ciência cognitiva para explicar o compor-
tamento aparentemente irracional da gestão do risco pelos 
seres humanos. Atualmente, é professor da Universidade de 
Princeton, nos Estados Unidos. Foi vencedor, em 2002, do 
Prêmio Nobel de Economia, pelas suas pesquisas em Eco-
nomia Comportamental, embora seja um psicólogo e não 
um economista.

O terceiro estudioso, Dan Ariely é professor de psicolo-
gia e economia comportamental na Universidade de Duke 
(EUA). Nascido em Nova Iorque, é também o fundador do 
The Center for Advanced Hindsight. O primeiro livro de Dan, 
“Previsivelmente Irracional“ aborda tópicos como relati-
vidade, preços, custos de normas sociais, procrastinação e 
honestidade. Citarei um exemplo a seguir.

Relatividade – Ao se deparar com uma estranha ofer-
ta, Dan Ariely mostra que relatividade não é assunto só 

da Física. Para iniciar a discussão, ele utilizou a seguinte  
proposta comercial: assinatura da revista The Economist  
para acesso exclusivamente online: US$59,00. Assinatura 
impressa: US$125,00. Assinatura impressa e acesso à ver-
são online: US$125,00. Ele estranhou a oferta. Por que al-
guém escolheria a segunda opção (somente impressa) se, 
pelo mesmo valor, pode ter acesso também à online?

Dan, então, fez uma enquete com seus alunos. Frente às 
três opções, quais escolheriam? O resultado foi o seguinte: 
assinatura da The Economist para acesso exclusivamente on-
line: 16% dos alunos. Assinatura impressa: 0%. Assinatura 
impressa e acesso à versão online: 84%.

“Nada surpreendente”, ele pensou. A"nal, por que al-
guém escolheria a segunda opção? Dan foi além: se a se-
gunda opção era, realmente, “inútil” por que mantê-la? 
Refez então a enquete com apenas duas opções: a primeira  
e a terceira.

O resultado foi o seguinte: assinatura para acesso ex-
clusivamente online: US$59,00 – 68% dos alunos. Assina-
tura impressa e acesso à versão online da The Economist: 
US$125,00 – 32% dos alunos. Como pode haver uma mu-
dança tão grande se a segunda oferta não tinha sido escolhi-
da por ninguém?

Dan apresenta, então, sua primeira conclusão. É natural 
para o ser humano estabelecer comparações para funda-
mentar suas decisões. Ou seja, se há, entre as opções, duas 
“parecidas” tendemos a nos "xar nessas duas e estabelecer 
comparações entre elas, de forma que deixamos a opção 
que não é equiparável “de lado”. Foi o que ocorreu: “se pelo 
mesmo valor posso ter acesso online além do exemplar físico 
é claro que vou pegar a terceira opção”, pensaram os estu-
dantes, sem ponderar a assinatura online somente.

Ariely elaborou uma lista de vieses cognitivos, sendo cada 
viés um padrão de distorção de julgamento que ocorre em 
situações particulares. Em nosso contexto, sobre o merca-
do "nanceiro, conhecemos o comportamento de manada que 
ocorre nas bolsas de valores. É a tendência quase irresistível, 
de seguir a maioria. Posto isto, podemos dizer que a prática 
das Finanças Pessoais passa pelo entendimento da Econo-
mia Comportamental. �

Por Sérgio Volk, economista 
e consultor da Magno 
Consultores Empresariais
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Artigo INEPAD

Juros altos:  
o viés de nossa 
economia

A taxa de juros é uma das principais variáveis que norteiam o crescimento de 
uma economia. Uma elevada taxa é prejudicial tanto aos setores privados (pro-
dutivo) como aos públicos. Para os agentes privados, seu nível pode tornar mais 
custoso os investimentos produtivos, ocasionando uma diminuição dos mesmos. 
Já para o setor público (governo), ocorre o crescimento de sua dívida, proveniente 
do pagamento de juros para os detentores de títulos.

Historicamente, a taxa de juros básica da economia brasileira, a Selic, sempre 
esteve em níveis elevados, porém consecutivas baixas vêm ocorrendo devido à 
política executada recentemente. Conforme o Grá"co 1, tem-se que em janeiro 
de 2013 a taxa de juros foi de 7,11% ao ano, a menor já registrada desde janeiro de 
1995, 85,47% ao ano.

Grá!co 1 – Evolução da taxa de juros Selic – acumulada no mês % a.a. (Inepad & BC)

As consecutivas baixas na taxa Selic, contudo, ainda não foram capazes de 
reduzir signi"cativamente seu patamar se comparada a taxas de outros países. 
Tanto em comparação com países em desenvolvimento como desenvolvidos, a 
taxa brasileira ainda é superior, conforme mostra o Grá"co 2, no qual se nota 
que o Brasil possui uma das maiores taxas reais de juros. Atualmente a taxa real 
brasileira é de 1,80% muito maior do que a média geral (-0,30%) e, por exemplo, 
dos Estados Unidos (-1,10%).

Grá!co 2 – Taxas de juros reais em países selecionados (Inepad & Apregoa)
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Por Prof. Dr. Alberto Borges Matias
com o apoio de William Menezes Sobreiro

A boa notícia, não obstante, é que com as recentes redu-
ções, o governo tem conseguido diminuir a sua dívida líquida 
em relação à porcentagem do PIB, diminuição essa que foi 
de 58,72% para 35,97% entre janeiro de 2003 e janeiro de 
2013. Segundo dados do Banco Mundial, a dívida bruta em 
relação à porcentagem do PIB para governo brasileiro obte-
ve uma redução de 55,75% para 52,20% entre 2006 e 2010, 
respectivamente.

Conforme o Grá"co 3, temos que a dívida bruta governa-
mental brasileira em 2010, 52,2%, obteve um valor inferior  
as dívidas da União Europeia, 58,55%, e dos Estados Uni-
dos, 76,98%, no mesmo período. Vale lembrar que no total 
da dívida bruta do governo central estão incluídas tanto a 
dívida interna como a externa.

Grá!co 3 – Evolução da dívida bruta do governo central – 
países selecionados (%PIB) (Inepad & WB)

A dívida bruta total do governo norte-americano – em 
valores correntes – foi de US$ 11,1 bilhões em 2010, aproxi-
madamente dez vezes maior que o total da dívida bruta do 
governo brasileiro, que no mesmo período foi de US$ 1,11 
bilhões, conforme o grá"co 4.

Grá!co 4 – Evolução da dívida bruta do governo central – 
Brasil e Estados Unidos (US$ correntes) (Inepad & WB)

*Nota: Calculado por meio da taxa média anual do câmbio – !m de período.
Mesmo com a atual taxa de juros menor e uma diminuição 

da dívida governamental em relação ao PIB, um dos grandes 
empecilhos de nossa economia ainda concerne ao pagamento 
de juros. Os juros pagos pelo governo em seus títulos é um fa-
tor de preocupação para a economia nacional, pois isso reduz 
o desempenho das contas públicas e inibe os investimentos.

Pelo Grá"co 5, observa-se que o pagamento de juros do 
governo brasileiro tanto para dívida interna quanto a exter-
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Brasil* Estados Unidos 

na em porcentagem da receita governamental, em 2010, foi 
de 21,5%, muito superior ao registrado pelo Estados Unidos, 
11,4%, União Europeia, 5,4%, e a média mundial, 5,2%, no 
mesmo período.

Grá!co 5 – Evolução dos pagamentos de juros – Brasil, 
Estados Unidos e União Europeia (% receita) (Inepad & WB)

Como se pode ver no Grá"co 6, há um grande crescimen-
to dos pagamentos de juros do governo para com seus inves-
tidores (detentores de títulos) internos ou externos, que em 
um prazo de nove anos, entre 2001 e 2010, cresceu 140% em 
termos reais. Esse fato re!ete na realidade de que mesmo 
com uma dívida absoluta menor do que outros países, a re-
lativa estabilidade econômica e os altos juros pagos deixam 
os títulos brasileiros atrativos e, por conseguinte, um volume 
maior com o serviço da dívida é despendido.

Grá!co 6 – Evolução dos pagamentos de juros – Brasil  
(R$ correntes) (Inepad & WB)

Os juros pagos nos títulos federais, portanto, exigem 
que o governo alcance o superávit sacri"cando os gastos 
em infraestrutura social e econômica, ou seja, com menos 
recursos disponíveis, investimentos em educação, saúde, 
trabalho, habitação e transportes, dentre outros, acabam 
sofrendo contingências e priorização secundária. �
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Por Octavio de Barros

Sempre me chamou atenção como boa parte dos analistas atribui o desempenho econômico dos países apenas àquilo 
que foi decidido pelo governo de plantão no próprio ano em curso ou em apenas um par de anos. Despreza-se, fre-
quentemente, o fato de que crescimento econômico é um processo cumulativo que envolve transformações majori-

tariamente de médio e longo prazos. Colhemos hoje processos, decisões e eventualmente omissões de muitos anos.
Não que decisões de curto prazo não tenham in!uência, mas elas podem no máximo acentuar ou enfraquecer determina-

das tendências ou fatores estruturais. Ações e medidas de curto prazo são muito importantes porque in!uenciam expecta-
tivas, mas só são capazes de explicar uma pequena parcela do que ocorre com o crescimento econômico.

Minha visão é a de que a desaceleração da economia brasileira que se observou em 2011 e 2012 deve ser contextualizada 
não apenas pelo que ainda se vê no plano global de ajuste recessivo pós-crise sistêmica, mas também em função de profun-
das transformações estruturais pelas quais passou o Brasil na última década.

Já mencionei aqui nessa coluna a questão da radical mudança no padrão salarial brasileiro que foi boa para ampliar o leque 
de oportunidades de negócios e o interesse de investidores em um mercado dinâmico, mas que pegou o setor industrial 
despreparado em termos de competitividade por fatores historicamente conhecidos.

Além disso, a demogra"a conspirou contra a dinâmica do mercado de trabalho na medida em que estamos há quase  
10 anos com problemas graves de oferta de mão de obra pressionando custos, os quais já estão elevados por outras razões 
estruturais ligadas à infraestrutura, à rigidez da burocracia e ao excesso de regulamentações de diferentes naturezas.

Na média dos últimos cinco anos, a economia brasileira cresceu 3,2%, igual ao percentual médio do conjunto de paí-
ses da América Latina (excluindo o Brasil). A desaceleração na margem do crescimento brasileiro e a aceleração no ano 
passado de alguns países da região sugerem trajetórias como se tudo já estivesse pré-de"nido. Mas as coisas raramente 
são como parecem ser.

Porém, concordo que a taxa média de crescimento de 3,2% deve estar bem mais próxima daquilo que poderemos 
vislumbrar como crescimento médio potencial brasileiro e algo um pouco acima disso no resto da região para os próxi-
mos anos. O Brasil de 2011 e de 2012 sofreu mais do que outros países da América Latina por fatores eminentemente 
industriais. Os demais países da região, com exceção do México, têm um setor industrial bem modesto quando com-
parado ao brasileiro.

A indústria foi de longe o setor que mais sofreu e o que de fato contaminou negativamente o conjunto da economia 
brasileira. Com os problemas históricos de competitividade ligados a custo de mão de obra, câmbio apreciado e problemas 
de logística, a indústria não tinha condições de resistir diante da pressão do produto importado e operou com ociosidade e 
excesso de estoque durante mais de um ano e meio.

Hora de rever o cenário 
para Brasil 2013-2014
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Economista-chefe do Banco Bradesco

A situação mudou de "gura no "nal de 2012 e início de 2013 com a normalização dos estoques industriais e com os efeitos das 
políticas de estímulo "scais e para"scais. Tivemos um primeiro trimestre bastante satisfatório com a economia brasileira crescen-
do a um ritmo anualizado provavelmente em torno de 4%. Porém, observamos por meio de nossas pesquisas proprietárias que 
a economia no segundo trimestre desacelera, possivelmente pela perda de fôlego de estímulos que se mostraram temporários.

Outros fatores nos fazem acreditar que a economia brasileira tende a desacelerar um pouco nos próximos trimestres. 
Destaco a inesperada e forte queda da produção e das exportações da Petrobras que tem um efeito de encadeamento mui-
to importante na economia brasileira, e o forte impacto pelo segundo ano consecutivo da crise argentina nas exportações 
brasileiras de produtos manufaturados.

Além disso, o aperto monetário já iniciado para conter as expectativas de in!ação deverá ajudar a esfriar a atividade eco-
nômica em 2013. Trabalhamos com Selic indo até 8,25% e se mantendo nesse patamar até 2014.

O cenário global, depois de esboçar uma recuperação com a superação das incertezas de caráter sistêmico, mostra cla-
ramente uma recaída (“falso positivo”) que "ca mais evidente na Europa, mas que é igualmente sentida na China e nos 
Estados Unidos. O cenário baixista das commodities demonstra que o ambiente global ainda é desin!acionista.

Revisamos por essa razão o saldo da balança comercial brasileira em 2013 para apenas US$ 9,1 bilhões e um dé"cit em 
conta corrente próximo de 3% do PIB, o qual, depois de alguns anos, não será mais integralmente "nanciado pelos investi-
mentos diretos estrangeiros. Desse modo, consideramos o real levemente mais depreciado em torno de R$2,05/US$ ao "nal 
de 2013 e R$2,10/US$ ao "nal de 2014.

Temos observado que a reverberação dos ruídos a partir do péssimo desempenho do mercado de ações brasileiro possa 
estar, em alguma medida, afetando a expectativa mesmo de atividades produtivas não relacionadas aos setores elétrico, de 
petróleo e de mineração. A con"ança do empresário industrial se deteriorou um pouco e os investimentos mostraram recu-
peração, porém não se observa ainda um ambiente realmente mobilizador da comunidade empresarial.

Os investimentos em infraestrutura, por sua vez, são afetados sobretudo por restrições inerentes ao estado burocrático 
moderno que restringe licenciamentos, impõe controles "nanceiros crescentes e determina duras restrições ambientais.

Finalmente, na ótica do consumo, apesar do desemprego sustentadamente baixo, observamos uma estagnação nos últi-
mos seis meses no varejo e trabalhamos com um crescimento bem inferior ao visto nos anos anteriores, em alguma medida 
afetado pela pressão altista da in!ação de alimentos, reduzindo o rendimento real das famílias.

Sem pressões relevantes de demanda (salvo no agronegócio), trabalhamos hoje com um IPCA de 5,4% esse ano e 5,2% 
em 2014. A con"ança do consumidor desacelera e mesmo o setor de serviços mostra sinais de arrefecimento. Assim, nossa 
previsão de crescimento para 2013 foi calibrada para 2,8%, e para 3,5% em 2014. �
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Luciana Medeiros von Adamek
Vice-presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP

O mito da falta de ambição

Há uma ideia muita difundida no mer-
cado de que as mulheres não avançam 
para posições de liderança nas empresas 
simplesmente porque não se arriscam a 
pedir promoções ou aumentos. O moti-
vo para esse comportamento seria prin-
cipalmente a acomodação ou a falta de 
con"ança no seu preparo para ocupar 
funções de maior responsabilidade.

Um estudo divulgado no "m do ano 
passado pela organização internacional 
Catalyst, no entanto, demonstra que 
a falta de ambição e proatividade das 
mulheres para evoluir na carreira não 
passa de mito e que elas precisam sa-
ber expor melhor suas conquistas caso 
queiram ascender mais rapidamente.

Segundo a pesquisa The Myth of 
the Ideal Worker: Does Doing All the 
Right Things Really Get Women Ahead?  
(O mito da colaboradora ideal: será que 
as mulheres realmente avançam fazen-
do tudo do jeito certo?), realizada com 
mais de 3 mil pro"ssionais, as mulheres 
demonstram um nível de insatisfação 
maior do que os homens com sua situa-
ção pro"ssional, o que contraria a ideia 
de acomodação geralmente dissemina-
da sobre elas.

Além disso, os homens que adotam 
estratégias mais proativas de ascensão 
na carreira – procurando oportunida-
des dentro e fora da empresa – avan-
çam mais que outros homens e tam-
bém que as mulheres: 21% chegaram a 
posições de comando, em comparação 
com 11% das mulheres. Entre elas, con-
tudo, o tipo de estratégia adotada (pro-
ativa ou não) tem pouca in!uência no 
ritmo de evolução da carreira.

Quando buscam uma remuneração 
melhor ou uma promoção, as mulheres 

precisam se esforçar mais para com-
provar sua quali"cação. Os homens 
que trocam de empresa para perseguir 
metas de carreira são os que obtêm 
maior aumento salarial.

Entre as mulheres, porém, as que 
optam por permanecer no emprego, 
no qual sua capacidade já é conhecida, 
têm mais conquistas em termos de sa-
lário e promoção do que as que deci-
dem negociar com um novo emprega-
dor. Ou seja: homens são remunerados 
com base em seu potencial e as mulhe-
res por desempenho comprovado.

O segredo do sucesso para as mu-
lheres, sugere o estudo, parece estar 
justamente em saber divulgar melhor 
suas conquistas e fortalecer o relaciona-
mento com pro"ssionais mais in!uentes 
dentro da empresa.

Para quem decidir fazer essas apos-
tas, o momento atual é especialmente 
propício. No Brasil e em outros países 
emergentes, a mão de obra feminina 
quali"cada e subutilizada é vista como 
solução para as multinacionais que bus-
cam expandir seus negócios, segundo 
o instituto americano Center for Talent 
Innovation.

A ideia é defendida no relatório Winning 
the war for talent in the emerging markets 
(Vencendo a guerra por talento nos mer-
cados emergentes), conduzido pela eco-
nomista Sylvia Ann Hewlett e por Ripa 
Rashid, vice-presidente da instituição.

De acordo com as autoras, se quise-
rem vencer a disputa pela mão de obra 
local, as empresas multinacionais preci-
sam adotar quatro estratégias de atra-
ção e retenção do talento feminino:
 Estimular a ambição das mulheres 
por meio da ampliação do leque de 

oportunidades e de experiências in-
ternacionais;

 Combater o preconceito cultural com 
a montagem de uma infraestrutura 
para a liderança feminina (redes, men-
tores, patrocinadores);

 Adotar esquemas de trabalho !exíveis 
que permitam à mulher conciliar a car-
reira com as obrigações domésticas;

 Fornecer transporte seguro, como ser-
viços de táxi subsidiados pela empresa, 
uma vez que muitas mulheres nesses 
mercados se dizem inseguras no deslo-
camento entre a casa e o trabalho.
No Brasil, o nível de emprego femini-

no tem crescido de modo mais acelera-
do, apontando para uma alta pequena, 
mas constante, da participação das 
mulheres no mercado de trabalho. �

É com grande 
prazer que apre-
sento a nova líder 
do IBEF Mulher, 
Ivanyra Correia.

Desde 2008, Ivanyra Correia é CFO 
da Penske para a América do Sul, 
sendo por dois anos responsável 
também pela Ásia. Ela tem mais de 
20 anos de experiência pro!ssional, 
tendo atuado como gerente geral 
de Finanças do Grupo Votorantim, 
superintendente !nanceira para a 
América Latina do Grupo Amanco e 
vice-presidente do Bank of America.

Ivanyra tem MBA pela Wharton 
School e é Engenharia de Produção 
pela Universidade Federal do Rio  
de Janeiro.

Minibiografia

Filho mais velho do casal Max e Betty Feffer, David se envol-
veu como os negócios do Grupo Suzano ainda muito jovem.  
Com frequência, visitava a fábrica de papel e celulose da famí-

lia na companhia do pai ou do avô e presenciava as conversas sobre 
os rumos da indústria. Não demorou para que o jovem começasse 
a trabalhar na empresa, ainda na época de estudante universitário.

Iniciou sua incursão na Suzano na área de transportes e transi-
tou por outros setores, adquirindo uma visão global da companhia.  
Na década de 1990, tornou-se diretor. Com o falecimento de Max 
Feffer, em 2001, David assumiu a presidência do Grupo Suzano.

Ficou conhecido por imprimir um ritmo inovador aos negócios, 
gerando condições para um crescimento vigoroso e sustentado.  
Entre suas realizações estão a pro"ssionalização das empresas, com 
adoção de rígidos critérios de governança corporativa, a criação da 
holding e a reestruturação da Suzano Petroquímica, vendida poste-
riormente para a Petrobras.

Ao lado do irmão Daniel – com quem trabalha no conselho de  
administração da companhia – David Feffer transformou o Grupo 
Suzano, às vésperas de completar 90 anos de atividades, em uma 
das maiores organizações privadas do País, com atuação importante 
em cinco continentes.

A indústria de papel e celulose ainda é o principal negócio, mas 
nos últimos anos a Suzano também aumentou sua participação em 
outras áreas, acompanhando o instinto visionário dos Feffer. Hoje 
participa dos setores de corretagem de seguros e resseguros, gestão 
de riscos, desenvolvimento imobiliário, serviços ambientais, correio 
híbrido, entre outros. �

David Feffer 
em uma página
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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

Li, recentemente, uma pesquisa realizada com jovens universitários sobre o tema empreende-
dorismo que mostrou resultados surpreendentes: quando perguntados sobre as perspectivas de 
empreender, mais da metade das pessoas (cerca de 60%) se imagina realizando uma atividade 
empreendedora ao invés de trabalhar numa grande empresa.

Olhando as listas dos livros mais vendidos (um sinal do Zeitgeist atual), quem aparece em todas 
elas é o livro “Sonho Grande” que conta a história de três grandes empresários brasileiros cria-
dores da AmBev e compradores das empresas americanas Burger King e da Heinz. Outro livro 
que está fazendo sucesso e obteve algumas centenas de milhares de downloads na internet é  
“A Menina do Vale”, no qual uma jovem brasileira chamada Bel Pesce conta sua história saindo 
do terceiro ano do ensino médio, ingressando no MIT e participando de uma série de iniciativas 
de novas empresas no Vale do Silício.

Acredito que a fronteira entre ser “empreendedor” ou ser “corporativo” tem diminuído mui-
to. Não existe mais uma barreira enorme entre os dois mundos, seja por que muitas empresas 
estimulam seus funcionários a virarem acionistas do negócio; seja por que a complexidade das 
empresas hoje é tão grande, que apenas os que possuem características de empreendedores con-
seguem consistentemente criar valor para o negócio e se manterem empregados. A era do “todo-
-dia-a-mesma-coisa” decididamente acabou.

Mas qual o papel que um jovem executivo "nanceiro pode ter como empreendedor? É muito 
uma questão de postura. A"nal, você pode fazer tudo certo by the book, e não criar valor para o 
negócio como faria um empreendedor que fosse o dono dele.

Um tesoureiro que vai buscar uma linha de crédito para a empresa que está com um problema 
de !uxo de caixa faz exatamente o que manda a sua função. Mas ele vale menos para a empresa 
do que um tesoureiro que in!uencia a área de compras a negociar prazos de pagamento maiores 
com os fornecedores e, ao mesmo tempo, pede para o time de cobrança ser mais e"ciente no re-
sultado (se a empresa fosse sua, não seria melhor fazer isto, melhorando a e"ciência da operação, 
ao invés de ir pegar uma dívida no banco? Empreendedores pensam assim...).

Um "nanceiro que veta um plano de negócios de um novo produto, pois a margem é baixa, é 
bem menos empreendedor do que um "nanceiro que busca junto à área de negócios alternativas 
para viabilizar o produto dentro de um rigoroso controle de custos que permita a margem ser 
mais alta. E este é o tipo de atitude empreendedora que um executivo "nanceiro deve ter desde 
o seu primeiro dia na área de "nanças.

Aproveitando este momento, estamos planejando dentro do IBEF jovem um evento sobre o 
tema empreendedorismo para o segundo semestre. Temos conversados com alguns empreende-
dores e em breve fecharemos agenda.

E você? O que acha? Quem gostaria de ouvir neste evento? Se você quiser, pode participar não 
apenas como ouvinte, mas também como organizador. Se estiver interessado, mande um email 
para a Marcia Vidal, coordenadora de Eventos do IBEF SP (marcia.vidal@ibefsp.com.br) e ajude 
o time que está à frente da organização.

Um abraço! �

Jovens executivos financeiros  
e o empreendedorismo

66 IBEF NEWS ~ MAIO/JUNHO 2013

DICA DE CARREIRA

João Batista Campos Netto
Diretor executivo da Dunas 
Soluções Financeiras
joaobatista@dunascred.com.br
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Pequena ou grande empresa?
Ao ser questionado sobre a diferença entre a carreira de um executivo de "nanças que 

atua em uma empresa de menor porte e a de um executivo "nanceiro em uma grande 
companhia, resolvi analisar o que poderia mudar em termos de habilidades e conhecimen-
to. O que "cou claro é que existem qualidades indispensáveis para os executivos, indepen-
dente do fato de estarem em uma empresa de pequeno ou grande porte.

Por exemplo, hoje não há mais espaço para pro"ssionais especializados em um único as-
sunto. É preciso estar “antenado” em todas as formas de conhecimento, buscando apren-
der um pouco mais sobre cada área. Vivemos a era do pro"ssional multimídia: pronto para 
se adaptar a toda e qualquer nova forma de absorção de conhecimento.

Se há de fato um diferencial entre os dois pro"ssionais que citei anteriormente, talvez 
o principal seja a maior !exibilidade para os que atuam em instituições de menor porte se 
envolverem com as diferentes áreas da empresa. O contato com os problemas de diversas 
áreas possibilita a este pro"ssional uma maior capacidade para inovar na busca de soluções.

Nas pequenas empresas, o executivo "nanceiro acaba se envolvendo também em Re-
cursos Humanos, Tecnologia de Informação, entre outros setores. Esse ambiente faz com 
que ele seja um generalista e tenha uma capacidade aguçada para buscar novas oportuni-
dades e enxergar perspectivas interessantes de novos negócios.

Independente do tamanho da empresa em que você atua, o importante é ter em mente 
a necessidade de aprendizado contínuo, buscar conhecimentos, técnicas e tecnologias que 
mostrem diferentes caminhos e soluções. Dessa forma, poderemos continuar promoven-
do o crescimento das nossas empresas, e assim, sem dúvida nenhuma, teremos a capa-
cidade de atender e exceder as expectativas que são depositadas em nós no dia a dia. �
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Turismo
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Centro de convenções Cassino

Localizado no encontro do rio da Prata com o Oceano 
Atlântico, o balneário de Punta del Este, no Uruguai, se 
tornou um reduto para viajantes vips com requintadas 

opções em gastronomia, cultura e entretenimento.
Uma ótima opção de hospedagem para quem busca serviços 

so"sticados e atendimento personalizado é o Conrad Resort 
& Casino. Inspirado nos grandes hotéis cassinos de Las Vegas, 
o Conrad dispõe de 296 apartamentos, com destaque para as  
24 suítes de varanda ampliada, que oferecem uma visão privile-
giada de todo o litoral da região.

O hotel possui conveniências como caixas eletrônicos, lavan-
deria, serviço de quarto 24 horas, cabeleireiro, concierge, centro 
de recreação e reservas de carros e passeios.

Aberto 24 horas, o cassino do Conrad é considerado o maior 
e mais importante da América Latina, sendo o único centro de 
jogos privado no estilo de Las Vegas na América do Sul. Operado 
pela cadeia chilena Enjoy S.A. – que adquiriu grande parte das 
ações do resort da companhia norte-americana Ceasars Enter-
tainment – o cassino ocupa uma superfície total de 3.400 m².

O Centro de Convenções também é o maior da região. Abriga 
até 5 mil pessoas e tem nove salas bem equipadas para a realiza-
ção de congressos, conferências e seminários.

Além do cassino e das piscinas do resort, outra alternativa  
de diversão é o teatro, onde são apresentados espetáculos de ní-
vel internacional, e o ballroom para jantares de gala.

Não deixe de experimentar a autêntica Parrillada uruguaia, 
preparada à noite nas grelhas a céu aberto do Gaucho’s Pool Grill 
& Bar, um dos quatro restaurantes disponíveis.

Uma visita a 
Punta del Este 
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Conrad Punta del Este 
Resort & Casino

Playa Mansa – Parada 4
Punta del Este – Uruguai
F: (598) 4249 1111
Reservas: (11) 3709-0000
www.conrad.com.uy
Para mais informações:
pacotesconrad@conrad.com.uy

Suíte Vegas
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Relógio Martian
Relógio inteligente que realiza funções do 
seu smartphone a partir de comandos de 
voz. Faz telefonemas, recebe mensagens 
de texto e noti"cações de redes sociais. 
Compatível com sistemas iOS e Android.
www.martianwatches.com

Desejo
Por Redação / Fotos: Divulgação

Rio Chaise Longue
Desenhada por Oscar Niemeyer em parceria com a "lha, no 
"nal da década de 1970, a Rio Chaise Longue está avaliada 
em US$ 45 mil. Seu design atemporal é uma mostra da 
paixão do arquiteto por curvas e formas sinuosas.
www.nohomodern.com

Caneta Diamonds Edition
Lançamento da linha premium Graf Von Faber-Castell, a Diamonds 
Edition é produzida artesanalmente na Alemanha com folhas de 
ouro e 58 diamantes cravados. Disponível sob encomenda.
www.faber-castell.com.br

Samsung Galaxy S4
Recém-chegado ao Brasil, o Galaxy S4 é compatível 
com rede 4G. Entre as novidades, tela full HD de 
cinco polegadas, processador com quatro núcleos 
e manuseio por sensores de gestos, voz e olhar.
www.samsung.com

iPhone 5
O mais "no e leve iPhone já produzido. Com um chip mais 
poderoso, hardware compacto e a nova tela Retina de 4 
polegadas, o aparelho se mantém no topo de linha do mercado.
www.apple.com
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Mala para ternos Ferrari
Uma elegante companheira para 
viagens de negócios. Fabricada 
em pelica macia, com o brasão 
da escuderia gravado em couro e 
forro e detalhes em vermelho.
store.ferrari.com
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Indústria de seguros: associação entre bem-estar e finanças
Com alguma frequência, me perguntam: “o que "nanças têm a ver com felicidade?”. Pois bem, na busca por apresentar 

respostas convincentes a questões e inquietações desse tipo, diversos centros de pesquisa pelo mundo têm feito esforços 
no entendimento das associações entre produtos "nanceiros e bem-estar, sobretudo em se tratando de seguros, dos mais 
diversos tipos.

Um forte movimento de alcance internacional, induzido por organismos internacionais como a Organização das Nações 
Unidas, tem recomendado que o bem-estar das pessoas seja foco de atenção no processo de inovação em produtos "nanceiros.

Nesse contexto, pesquisadores vinculados ao Risk Management and Decision Processes Center, da Universidade da Pensilvânia 
(EUA), publicaram recentemente o livro “Insurance & Behavioral Economics: Improving Decisions in The Most Misunderstood In-
dustry”, em meio a uma série de trabalhos dedicados ao entendimento dos processos de decisão em situações de risco elevado.

Modernamente, alguns dos pesquisadores mais atuantes no campo de behavioral economics ao redor do mundo têm apon-
tado que a indústria de seguros pode oferecer um portfólio de produtos capaz de proporcionar ferramentais vitais no geren-
ciamento de riscos.

O livro está estruturado em três partes. A primeira delas apresenta uma inteligente discussão comparada entre dois mun-
dos: o real e o ideal dos seguros. Essa parte inicia-se com uma apresentação da proposta do livro, passando por uma intro-
dução à teoria e à prática de seguros. Também discute aspectos no campo das anomalias do mercado de seguros e termina 
com um debate acerca do comportamento consistente com benchmarks.

A segunda parte é dedicada ao entendimento dos comportamentos dos indivíduos participantes da indústria de seguros, 
tanto os consumidores de seguros como também os seguradores. A seção esmiúça as complicações do mundo real, as mo-
tivações e inibições para o consumo de seguros, oferta de seguros e suas anomalias.

Por "m, a terceira parte é voltada para um instigante diagnóstico do futuro da indústria de seguros no mundo. O último 
capítulo é orientado à apresentação de uma estrutura de recomendações prescritivas, na qual se sugere como estruturas 
políticas e de mercado podem ser planejadas para promover o bem-estar individual e coletivo.

Conforme expoentes da indústria de seguros costumam assumir: para a maioria das pessoas, seguros constituem um 
mistério, e não uma solução, para problemas presentes em suas vidas. Em paralelo, analisar como o mercado de seguros 
efetivamente funciona constitui um desa"o merecedor de registro. Diante de opiniões como essa e do conteúdo disponibi-
lizado nesta obra, de modo geral, é uma leitura extremamente recomendável, pois o tópico de seguros, especialmente em 
economias menos desenvolvidas (caso do Brasil), é pouco discutido, pouco investigado, e, por extensão, pouco conhecido.

Entendo que este livro é de explícito interesse para pesquisadores, pessoas de negócios e governos; e – por que não? – para 
os consumidores de seguros. Creio que poderá ajudar as pessoas a responder àquela pergunta que constantemente me  
fazem: “o que "nanças têm a ver com felicidade?”.
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Leitura

Insurance & Behavioral Economics: Improving 
Decisions in The Most Misunderstood Industry
Howard C. Kunreuther, Mark V. Pauly e Stacey McMorrow
Cambridge University Press – US$ 29,99

Por Wesley Mendes-Da-Silva
Professor de carreira do Departamento de Contabilidade, Finanças e 
Controle da FGV/EAESP

10 anos de Novo Mercado
Org. Simone Azevedo 
Saint Paul Editora – R$ 44,00

Por José Claudio Securato
Diretor-presidente da Saint Paul Escola de Negócios

Revolução do mercado de capitais
As empresas brasileiras sofreram, na década de 1980, grande abalo em seu subsídio 

de crédito barato, consequência da quebra da economia do país. Em um ambiente de 
difícil acesso ao capital e de insólita competição com a abertura ao mercado externo, era 
imprescindível uma medida para sobrevivência e crescimento das companhias nacionais.

As deliberações cabiam aos grandes investidores institucionais, que priorizavam as 
empresas com estruturas de governança vantajosas a todos os acionistas. A mais viável providência a ser tomada para 
atendê-los era a reforma do mercado de capitais.

Organizado por Simone Azevedo, 10 anos de Novo Mercado faz um eloquente retrospecto da primeira década dessa ino-
vadora iniciativa, que dispôs ao empresariado brasileiro um conjunto de práticas corporativas para garantia e aumento da 
proteção dos investidores, expandindo e consolidando o mercado de capitais brasileiro.

A obra compõe-se de reportagens publicadas na revista Capital Aberto e apresenta opiniões de relevantes dirigentes do 
mercado brasileiro, como Fernando Henrique Cardoso, Roberto Teixeira da Costa, Nora Rachman, entre outros, e de  
renomados investidores e acadêmicos internacionais. 
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Sonho grande

Cristiane Correa
Editora Primeira Pessoa – R$ 39,90

Um best-seller de 2013, o livro con-
ta como Jorge Paulo Lemann, Marcel 
Telles e Beto Sicupira ergueram, em 
poucas décadas, o maior império da 
história do capitalismo brasileiro.

Warren Buffet investe 
como as mulheres

Louann Lofton
Editora Saraiva – R$ 34,90

A autora explica como melhorar re-
tornos utilizando princípios de investi-
mentos inteligentes.

Faça acontecer

Sheryl Sandberg
Companhia das Letras – R$ 34,50

Sandberg discute a questão de gê-
nero no mundo do trabalho e dá su-
gestões práticas para que as mulheres 
possam atingir todo o seu potencial  
na carreira.
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Executivos&Empresas
Por Redação / Fotos: Arquivo pessoal

ROSANGELA SUTIL

Palavra que te de!ne: Perseverança

Guru: A soma de algumas características de gestores e 
liderados que !zeram (ou fazem) parte da minha vida

Uma personalidade histórica: Gabrielle Bonheur 
(Coco Chanel)

Estilo musical: Pop

Melhor !lme: Um Sonho Possível

Melhor livro: Paixão por Vencer (Jack Welch)

Esportes: Caminhada
O que mais gosta de fazer nas horas de lazer: 
Assistir a !lmes

Culinária preferida: Italiana

País (fora do Brasil): Estados Unidos

Melhor cidade brasileira: Florianópolis (SC)

Férias: Viajar

Conhecido como o “coração do Sudoeste” do Paraná, por sua localização 
central na região, o município de Francisco Beltrão é a cidade natal da exe-
cutiva Rosangela Sutil. Primogênita em uma família de sete irmãos, Rosan-

gela aprendeu cedo o signi"cado da palavra responsabilidade.
Ainda muito jovem, ajudava a cuidar dos negócios do pai. Também sabia a importân-

cia de ser exemplo e de dar boas orientações para a educação dos irmãos mais novos.
“Meus pais eram pessoas simples, mas grandes empreendedores. Sempre tiveram 

negócio próprio e energia para cuidar de uma família com sete "lhos. O grande obje-
tivo deles, como educadores, era garantir que todos os "lhos estudassem e tivessem 
uma carreira pro"ssional”, lembra a executiva, hoje CFO da Mandic S.A. (controla-
da por Riverwood Capital).

Sobre esta base, Rosangela construiu seus valores e adquiriu precocemente alguns 
aprendizados que carrega até hoje para a vida pro"ssional:

Os conhecimentos adquiridos são nosso bem de maior valor;
Faça bem feito da primeira vez, com entusiasmo e satisfação sempre;
O ser humano naturalmente irá entregar mais o quanto mais for demandado, 
mas como líder também é importante conhecer e respeitar os limites das outras 
pessoas.

Incansável na vontade de aprender continuamente, concluiu o bacharelado em 
Ciências Contábeis pela Universidade Tecnológica Federal e logo fez uma pós-gra-
duação em Administração e Gestão de Qualidade pela FAE. Cursou ainda MBAs na 
FGV-SP e na Ohio University, nos Estados Unidos.

“A minha formação é Ciências Contábeis, mas, por outro lado, me considero uma 
líder e empreendedora nata. Então, diria que a junção da minha formação acadêmica 
com o meu per"l me levaram para a carreira em Finanças”.

Hoje são 20 anos de experiência na área "nanceira, com passagem nos quadros 
executivos de companhias como Nutrimental, Kraft Foods, GVT e Festo. Entre as 
posições ocupadas, estão gerências de Planejamento Financeiro, Crédito e Cobran-
ça, Relações com Investidores e controller.

“Gosto muito de trabalhar com cenários, análises de possibilidades e as respectivas 
viabilidades e sou bastante questionadora – o que entendo que me completa enquan-
to uma pro"ssional de "nanças”, comenta a executiva.

Ela compartilha a visão de que os resultados econômico-"nanceiros de uma orga-
nização são frutos das diversas ações de todas as áreas da companhia. E isso inclui a 
gestão de pessoas, que pode ser uma poderosa fonte de inspiração. “A soma de al-
gumas características de gestores e liderados que "zeram (ou fazem) parte da minha 
vida pro"ssional foram referência para o meu estilo de liderança”.

Rosangela explica que adapta seu estilo de forma “situacional”. “Em algumas situ-
ações atuo como uma líder que compartilha (que busca opiniões e consenso, ou mes-
mo tomo a decisão baseada nas opiniões) e em outras situações, assumo a postura de 

Uma líder firme,  
sem perder a sutileza

líder mais diretivo (dou a direção do que 
deve ser feito)”.

Outro aspecto que valoriza na lide-
rança é a meritocracia. Dar feedback 
constante aos colaboradores, com re-
conhecimentos às melhores entregas e 
resultados.

Para equilibrar a vida de executiva, 
Rosangela gosta do contato com a natu-
reza. Sempre que possível, costuma ir à 
praia ou fazer caminhadas em parques. 
Adora assistir a um bom roteiro no cine-
ma, ou então, construir o próprio, via-
jando. Mas sempre em boa companhia: 
com os amigos ou a família! �
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MAIO/JUNHO 2013

MAIO
01/05

 » Rogério Augusto Furlan
 » Tsuguio Takayama
02/05

 » Antonio Oscar Ponzi
03/05

 » Carina Valino Rosa
 » Claudio Antonio Ambrósio Gomes
 » Henrique Arantes
 » Marcello de Simone
 » Marcos Bardagi
 » Renata Evangelista Romariz Recco
 » Ricardo Bonazzi
 » Thomas Hollnagel
04/05

 » Luciene Teixeira Fernandes
05/05

 » Claudio Augusto Bonomi
 » Flávio Antonio Angelin
 » Jorge Roberto Manoel
 » Marcelo Rondon Xavier
06/05

 » Benoit Olivier Jean Louis Keruzore
 » Cyrille François Jean Claude Fourny
07/05

 » José Cezário Menezes Barros 
Sobrinho
 » José Claudio Securato
08/05

 » Eduarda Silveira Bueno
 » Luis Felipe Cursino de Moura 

Guarnieri
 » Miguel Armando Lima Brito
 » Nelson de Carvalho Filho
 » Pablo Rogers Silva
09/05

 » Alexandra de Haan
 » Sandro Henrique Peixoto Saboia
10/05

 » James Kenneth Keller
11/05

 » Daniel Miranda Barbosa
 » Everaldo Guedes de Azevedo França
 » Luciano Martire
12/05

 » Antonio Marcio Fonseca de Oliveira
 » Clovis Poggetti Junior
 » Flavio Kezam Málaga
13/05

 » Leonardo Barros Brito de Pinho
 » Lucio Rideki Takahama
 » Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha
14/05

 » Fernando Raul Mieli
 » Luis Paulo de Almeida Rabello
16/05

 » Marcos Reinaldo Severino Peters
 » Maria Goreti da Silva
17/05

 » Alexandre Leal Bess
 » Carlos Frederico Alves Carneiro 

Vianna
 » Gabriela Motta Mendes
 » Thomas Daniel Brull

18/05
 » Alexandre Sanssone Pacheco
 » Claudio Gonçalves dos Santos
 » Glauco Ulisses de Oliveira
 » Valtemar Lázaro Franco
 » Wilson Roberto Nunes
19/05

 » Marco Tulio Clivati Padilha
20/05

 » Daniel Martins dos Santos
 » Flavio Mario Chiaretti
 » Luca Ban" Passarelli
 » Tom Pessoa Securato
22/05

 » Alexandre José Nini
 » Marco Aurelio de Castro e Melo
 » Ronaldo Puzipe Garcia
23/05

 » José Luiz Ribeiro de Carvalho
 » Ricardo Itapema de C. Monteiro
 » Rosangela Sutil de Oliveira
24/05

 » Diego Veras de Mello
 » Emilson Roman
 » Marcos Suryan Neto
 » Paulo Sérgio Laudisio Leonhardt
 » Ricardo Scalzo
25/05

 » Carlos Henrique Rossin
 » Cyrille Marc Marie Favel
 » Geraldo Lima Wandalsen
 » Marcos Aurelio Couto
26/05

 » Daniel Vianna Figueiredo
 » Fabio dos Santos Costa
 » Hamilton Costa Júnior
 » Marcelo Ferreira da Gama
 » Marcus Alexandre de Souza Moraes
 » Olga Stankevicius Colpo
 » Valter Savian de Lourenço
27/05

 » André Felipe Benchimol
 » Flavia Nazaré de Souza Barletta
 » Vicente Tadeu Loschiavo
28/05

 » Monica Garcia Fogazza Rego
29/05

 » João Orives Pichinin
 » José Marcos Teixeira Costa Araujo
 » Nilton Pereira Oliveira
30/05

 » Fernando Mario Rodrigues Marques
 » Flavia Cristina Buiati Pereira

JUNHO
02/06

 » Andre Nogueira Fontenele
 » Eliseu Martins
 » Francisco Costa Neto
03/06

 » Antonio Joaquim da Motta Carvalho
 » Carlos Henrique Aguiar Rodrigues 

Catraio
 » Sonia A. Fanhani
 » Telma Cecília Torrano
04/06

 » Erico Costa Barros
 » Felippe Mattreucci Melo
 » Marcelle Mayume Komukai
 » Regina Célia Vicentini Motta
05/05

 » Alexandre Moraes Farah dos Santos
 » Andre Luiz Petroucic
 » Luis Alberto de Paiva
 » Luis Marcelo Tadeu Hachebe
 » Sergio Ricardo Romani
06/06

 » Edmundo Luiz Pinto Balthazar
 » Joaquim Gilberto Caltabiano
 » Pedro Leonardo Grego Sardinha
 » Rafael Moraes Ziggiatti
07/06

 » Carla Camargo Leal
 » Renato Bernasconi Zuccari
 » Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente
08/06

 » Fabio Figueiredo Carvalho
 » Henrique José Fernandes Luz
 » Jose Fernando Penazzo
 » Leonardo Barem Leite
10/06

 » Carlos Emanuel Simonetti
 » Fabiana Veloso A. Pereira
 » Fernanda Basilio Gaspar Gomes
 » Goldwasser Pereira Santos Neto
 » Laurent Gabriel Roger Mischler
 » Ludwig Agurto Berdejo
 » Matias Dallacqua Illg
 » Paulo Eduardo Signori
11/06

 » Luiz Antonio Bernardi
12/06

 » Everaldo Tadeu Villa de Camargo
13/06

 » Alexandre Antonio Coelho
 » Sergio Antonio Dias da Silva
15/06

 » Antonio Soares
 » Clayton Claudinei Nogueira
16/06

 » Courtnay Guimarães Junior
 » Luiz Ricardo Gomes de Azevedo 

Peçanha
 » Mario Augusto da Silva
17/06

 » Claudia Cristina Tazitu
 » José Orálio Carra
 » Monica Mattos Fernandes

18/06
 » Carla Bellangero
 » Luiz Fernando Lobianco da Silva
 » Victor Cesar Sichero
19/06

 » Carlos Eduardo Mori Hanada
 » Diogo Larin Platzeck Senra
 » Francisco Clairton Araújo
 » Miriam Damaris Di Maio
 » Roberto Goldstajn
20/06

 » Alessandro Piero Porro
 » Charles Campos Cunha
 » Luca Scavo
21/06

 » Alexandre Di Sesso
 » Antonio Salles Leite
 » Aymar Giglio Junior
 » Francisco Silvério Morales Cespede
 » Mario Gurian Neto
 » Pedro Lodovic
 » Roberto Antonio Luis Caropreso
22/06

 » Christiane Aché Pillar
23/06

 » João Gomes Antunes
 » Paulo Augusto Pires
 » Phillip Krinker
 » Ronaldo Rayes
24/06

 » Diego Patrício Espinosa Garrido
 » Pedro Javier Garmendia Labrecciosa
 » Rodrigo de Souza Ribeiro
 » Stephen Nicolas Jacquier
25/06

 » Marcelo Reis de Morais
 » Milton Tiago Santana
 » Ricardo Jose Furquim de Campos
 » Robson Pepe Ramos
26/06

 » João Cappi
 » Luiz Estevam M. dos Santos
 » Roberto Astorga Perez Jr.
27/06

 » Flávio de Souza Araripe
 » José Maria Barioni
 » Roberto Musto
28/06

 » Claive Tanganelli
29/06

 » Ivan Humberto Carratu
 » Wolfgang Hagen
30/06

 » Rogério Alves
 » Tercio Baptista Garcia

Aniversariantes Novos Associados
Ana Cristine M. Centeno Cast Informática S.A.

Anderson Eduardo Farah Plena Saude Ltda

Andrés Lasa Rodriguez Zodiac Prod. Farmaceuticos S.A

Carlos Alberto Chalabi Calazans Filho  —

Carolina de Camargo Tiago Santana MTTrust Financial Services

Christiane Bona de Napoli Banco Société Générale Brasil S.A

Cíntia Meireles Urbina  —

Claudia Marina Nohara Tam Linhas Aéreas

Cristina Sampaio Cavalieri Teixeira DuPont

Cristina Sgambati Martins de Lucena Pandurata Alimento Ltda

Dante Stopiglia PwC

Douglas Felipe Hertz Apis3 Consultoria e Propaganda Ltda

Edemar José Dal’Maso Citibank

Eduardo Kaplan IntelCav

Elisangela Ferrinho de Moraes Previna Diagnósticos Médicos

Emilio Sanches Salgado Junior Estapar Estacionamentos

Fabrini de Carvalho Fontes Senior Solution S.A

Gilson Barbosa Machado Junior Flytour American Express

Guilherme Hirata Suzano Papel e Celulose S.A

Guilherme Lorando Gomes da Silva
Crédit Agricole – Corporate and Invest-
ment Banking

Gustavo Augusto Vasconcelos Biava Banco do Brasil S.A

Irina Bezzan Miquelin Morson International

João Alexsander Leal Citibank S.A

John Sam Koutras Mangels S.A

Jorge Martins Muzy Class One Sport e Marketing

Karina Mendes Gonçalves Net Serviços

Luís Alexandre Barbosa Barbosa e Ferraz Ivamoto Soc. de Adv.

Manoel Ismelon Almeida Moreira Camil Alimentos

Marcello Veiga Santos FBM Consulting

Marco Rafael Domingues Dell

Milton Tiago Santana MTTrust Financial Services Ltda

Milton Tiago Santana Junior MTTrust Financial Services Ltda

Ricardo Tommasi Filho Schneider Eletronic do Brasil Ltda

Richard Evangelista de Melo Saint Paul Escola de Negócios

Roberto Ranieri Sobrinho Plena Saude Ltda

Rogerio Luis Murat Ibrahim Odebrecht Óleo e Gás

Sonia Maria de Sá EDP Energias do Brasil

Talissa Carvalho Haddad Ernst & Young Terco

Wanderley Pereira de Alencar Sobrinho TAM Linhas Aéreas

Wesley Lucio Cavalcante de Melo Reed Exibitions Alcantara Machado

William Christian Hertz Apis3 Consultoria e Propaganda Ltda
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Luiz Calado é  
vice-presidente  
do IBEF SP

Opinião

A ressaca dos 
paraísos fiscais*
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O amigo leitor já pensou em investir nas Ilhas Man? Ou em Guernsey? Para quem não está muito familiarizado, as pri-
meiras localizam-se a oeste do Reino Unido, no mar da Irlanda. Possuem uma população de 84 mil pessoas, menos 
que o bairro paulistano de Perdizes – ou metade da Barra da Tijuca.

Já as Ilhas Guernsey, dependência da Coroa Britânica, "cam na costa da Normandia, próximas da França. Têm 78 quilô-
metros quadrados (um quarto de uma cidade como Santos) e contabilizam uma população de 65 mil habitantes, insu"ciente, 
por exemplo, para encher o estádio do Maracanã.

Mas, apesar da aparente irrelevância, Man e Guernsey têm em comum o fato de serem centros "nanceiros mais importantes 
que São Paulo, Cidade do México e Moscou. Pelo menos é o que informa o The Global Financial Centres Index, pesquisa anual 
publicada recentemente pelo Z/Yen Group.

Enquanto São Paulo ocupa o 44º lugar, as Ilhas Man estão na 43ª posição e as Guernsey ocupam a 31ª posição, deixando 
para trás, além de São Paulo, Milão e Moscou, outros concorrentes de peso, como a cidade chinesa de Shenzhen, cuja bolsa 
notabilizou-se por ser uma verdadeira máquina de Ofertas Iniciais de Ações (IPOs, em inglês) – em apenas um ano, 2010, 
foram 300 operações, ante um total de cerca de 500 empresas listadas em Bolsa no Brasil.

As ilhotas da costa da Europa estão com tudo. Mas será?
Assim como Guernsey e Man, outras pequenas cidades-estado, principados e protetorados (Ilhas Cayman, Ilhas Virgens 

Britânicas e Mônaco são outros exemplos) notabilizaram-se nas últimas cinco décadas por oferecer generosos pacotes tribu-
tários e outros benefícios – como a não obrigatoriedade de identi"cação de titulares de contas –, capazes de atrair todo tipo 
de capital especulativo e, não raro, de procedência suspeita. São os paraísos "scais.

Cálculos da Comissão da União Europeia para Tributação dão conta de que mais de US$ 1 trilhão em impostos deixam de 
ser pagos anualmente por conta de recursos aportados nessas regiões.

Para o público em geral, há uma descon"ança cada vez maior em relação às empresas que investem nos paraísos "scais. 
Em tempos de padrões cada vez mais rígidos de governança e de cobrança por parte de todos os públicos – sejam eles o 
consumidor, a mídia, os acionistas e outros – aportar recursos num paraíso "scal soa como, no mínimo, suspeito. Os fundos 
de pensão, especialmente, vêm manifestando preocupações com os riscos (incluindo aí os reputacionais) de as empresas em 
que aplicam adotarem os paraísos "scais.

A revista The Economist lembrou, recentemente, que uma das di"culdades de se prever a quebra da Enron (ocorrida em 
2001) foi o fato de que a companhia possuía uma parte de seus recursos em subsidiárias em paraísos "scais do Caribe.

Mas, falando em Caribe e em sua bebida mais popular, aparentemente, essa festa dos paraísos "scais pode – como quando 
se toma um porre de rum (ou de uísque) batizado – terminar numa ressaca das bravas. E, aparentemente, os efeitos come-
çam a ser sentidos, tendo começado no mediterrâneo, com o colapso "nanceiro do Chipre.

Até agora, os riscos para quem investe nesses paraísos "scais estiveram mais relacionados à imagem. Esses riscos não po-
dem ser completamente mensurados. Mas a decisão de, da noite para o dia, impor um pesado con"sco aos investidores na 
ilha mostrou que o perigo pode ser bem maior e que a festa das ilhotas pode ter hora para acabar. Por hora, Guernsey, Man 
e seus congêneres seguem bem na foto dos centros "nanceiros globais. Pelo menos na pesquisa da Z/Yen. �

*Artigo produzido com colaboração de Danilo Vivan, coordenador de Comunicação da BRAiN – Brasil Investimentos & Negócios.
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Treinamentos customizados à 
realidade da sua organização

In company 
Saint Paul

Novamente eleita uma das melhores
escolas para executivos do mundo
pelo Financial Times 2013.

Conheça a opinião
do mercado

Entre em contato:

www.saintpaul

Mais de 10 mil executivos de diversos 
setores capacitados em 2012


