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EDITORIAL

Sintomas como inflação alta e resistente, queda de rentabilidade das empresas, au-
mento da inadimplência (tanto Pessoa Física como Pessoa Jurídica) e desvalorização 
cambial têm estado no prontuário da economia brasileira já há algum tempo. Nesse 

período – e aí já vão alguns anos – assistimos aos esforços para a administração de medidas 
emergenciais, que parecem mais provocar alívio temporário ao paciente do que realmente 
atacar a raiz da enfermidade – em parte, estrutural.

A matéria de capa desta edição se insere nesse contexto. Ouvimos diretores financei-
ros de diferentes setores e mostramos suas opiniões sobre o papel do CFO nesse cenário.  
Se, por um lado, o CFO terá de lidar com mais pressão por proteção e recuperação de 
resultados, por outro, terá também a oportunidade de ir além do seu papel convencional, 
abraçando outra dimensão da sua função (tão importante quanto a convencional): ajudar a 
empresa a crescer e gerar novos negócios.

Destaco ainda dois eventos especiais nesta edição: o almoço-palestra com Leonardo  
Pereira, presidente da CVM, que expôs a visão do regulador sobre o tema gestão de riscos;  
e o Seminário IBEF Mulher, que discutiu os avanços e desafios da carreira feminina.

Na seção Ping-pong, o presidente da Vale, Murilo Ferreira, destaca que o Brasil é um país 
de oportunidades e comenta a carteira de projetos bilionários da mineradora.

Uma ótima leitura!
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PROGRAmE-SE

RAPIDINHAS
marcela Drehmer assumiu a posição de CFO na Odebrecht S.A. Anterior-
mente, a ibefiana esteve no comando da diretoria financeira da Braskem. Sob 
a gestão de Drehmer, a Braskem obteve grau de investimento de três principais 
agências de classificação de risco: S&P, Moody’s e Fitch.

Luiz Roberto Calado, vice-presidente do IBEF SP, foi responsável pela pa-
lestra de abertura da 3ª edição da Conferência Crowdsourcing Colaboração e  
Co-Criação, realizada entre os dias 23 e 24 de julho, em São Paulo. Entre os te-
mas discutidos pelo evento, Calado destacou o crowdfunding: “Em vez de recorrer 
a bancos, algumas empresas estão utilizando a internet e as redes sociais para 
financiarem seus negócios. Nesse modelo, os clientes são também investidores”.
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Prem
iação

19h às 22h – Buffet Leopoldo

Jantar e Cerimônia de Premiação 
“O Equilibrista”

5 de dezembro
Prem

iação
12h às 14h – Hotel Unique

Almoço de Premiação 10º Prêmio Revelação 
em Finanças IBEF/KPMG

11 de novembro

Painel

08h às 12h – Hotel Unique

Painel de CEOs

6 de setembro

O ibefiano Rubens batista Jr. foi contratado, via 2B Partners (empresa da 
qual é sócio), para atuar como diretor geral da Próximo, rede especializada em 
games. Batista terá a missão de conduzir uma reestruturação e desenhar um plano 
de expansão para os negócios da companhia.

Sandro vignini foi nomeado diretor sênior de Finanças e Operações de Negócio 
para América Latina da EMC Corporation, empresa que atua com armazena-
mento e gerenciamento de informações. Anteriormente, o executivo atuava no 
mesmo cargo, mas focado apenas na operação Brasil.
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Nascido em Uberaba (MG), Murilo Ferreira faz jus a duas qualidades atribuídas aos mineiros: a discrição 
e o poder de articulação. Com uma sólida experiência na área de finanças e mais de 30 anos dedicados 
ao setor de mineração, o CEO da Vale falou com a IBEF News sobre a carteira de projetos bilionários da 
companhia e o tom do segundo mandato à frente da gigante brasileira.
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“Não pode haver 
espaço para desânimo”

Ping-pong

Murilo Ferreira, 
presidente da Vale, 
mantém o otimismo em 
relação às oportunidades 
da economia brasileira

voltaram a brilhar para os investi-
dores. Como você enxerga o desafio 
de lidar com tantos públicos de inte-
resse em uma empresa como a Vale?
MF: A responsabilidade de admi-
nistrar uma empresa deste porte é 
grande e a disciplina é extremamente 
importante. Nosso trabalho é feito de 
uma forma consistente por um time 
dedicado para que possamos trazer 
o melhor retorno aos acionistas, pois 
a disciplina na alocação de capital é 
mandatória para nós. Também esta-
mos bastante comprometidos e foca-
dos em um portfólio mais reduzido de 
projetos, mas com alta competitivi-
dade. Entendemos que trabalhamos 
sob o regime de concessões e as pres-
sões políticas estão neste contexto.  
E queremos deixar um legado de sus-
tentabilidade diferenciado.

IN: O projeto de minério de fer-
ro S11D, em Carajás (PA), será o 
maior da história da companhia, 
com orçamento total de US$ 19,5 
bilhões. A Vale obteve, no início 
de julho, a licença de instalação do 
projeto da mina e da usina de bene-
ficiamento de Serra Sul. Quais os 
próximos passos da empresa?
MF: A Licença de Instalação emiti-
da pelo Ibama faz parte da segunda 
fase de licenciamento do projeto S11D 
e autoriza o início das obras de cons-

trução da usina. O que desejamos é 
entregar esse projeto dentro da me-
lhor competência possível em termos 
de prazo, do valor aprovado e que ele 
tenha um ramp up tranquilo. A enge-
nharia do projeto está praticamente 
completa. Ao fim de maio de 2013, o 
S11D estava com 44% de evolução fí-
sica na mina e usina de processamen-
to como resultado da nossa estratégia 
de construir módulos remotamente.
Quando estiverem operacionais, a 
mina e a usina do S11D produzirão 
com economia de 93% e 77%, res-
pectivamente, no consumo de água e 
combustível, possibilitando a redução 
de 50% na emissão de gases de efeito 
estufa, quando comparado aos méto-
dos convencionais. O processamento 
do minério de ferro feito a partir da 
umidade  natural  (sem acréscimo de 
água) permitirá também a redução 
do consumo de energia elétrica em 18 
mil MW ao ano e a eliminação do uso 
de barragem de rejeito, minimizando 
a intervenção em ambientes nativos. 

IN: E no exterior, quais as priorida-
des da companhia?
MF: No exterior, estamos focados no 
projeto Moatize II, em Moçambique. 
O projeto aumentará a capacidade de 
produção de carvão de Moatize para 
22 milhões toneladas métricas por ano. 
Com um investimento estimado de 

US$ 2,068 bilhões, Moatize II tem a 
data de start-up prevista para o segun-
do semestre de 2015. Além disso, ele 
conta com a implementação do Cor-
redor Nacala, outro projeto de grande 
importância para a Vale. O corredor é 
uma infraestrutura de logística ferrovi-
ária e portuária voltada para sustentar 
a expansão da capacidade de produção 
de Moatize. O projeto tem data previs-
ta para entrar em operação no segundo 
semestre de 2014 e tem investimentos 
estimados em US$ 4,4 bilhões.

IN: Mesmo nos momentos mais di-
fíceis da sua gestão, você sempre 
mostrou uma atitude positiva em 
suas declarações. Como definiria o 
seu perfil: um otimista com os pés 
no chão ou um exímio estrategista?
MF: Tenho uma visão de longo pra-
zo. Não me impressiono com as di-
ficuldades circunstanciais. O mundo 
não vai acabar amanhã, precisamos 
ser racionais e entender os ciclos. 
Não estamos em anos fantásticos 
como 2007 e 2008, mas estamos 
muito longe do apocalipse.

IN: O que gostaria de ter realiza-
do, mas ainda não foi possível?
MF: Ainda precisamos evoluir muito 
no relacionamento com culturas dife-
rentes. E, internamente, fazer o time 
trabalhar com mais simplicidade. v

IBEF NEWS: Você iniciou sua car-
reira na Vale como analista finan-
ceiro e econômico, em 1977. Quais 
aspectos foram essenciais para que 
você, executivo de finanças, cons-
truísse uma trajetória sólida para 
galgar a presidência da maior mine-
radora do mundo com exploração a 
céu aberto?
Murilo Ferreira: Ingressei em 1977, 
ficando menos de um ano, e retornei 
a partir de 1998. Eu tive a honra e a 
felicidade de fazer parte da gestão da 
Vale desde a privatização. As pesso-
as da casa me conhecem, o que é um 
fator positivo. Saber ouvir e conver-
sar com os funcionários, analistas e 
investidores é fundamental, pois se 
aprende muita coisa, estreitando essa 
relação e trabalhando em equipe. Vi-
venciei a empresa durante a gestão 
de Benjamin Steinbruch, de Jório 
Dauster e de Roger Agnelli, cada um 
com seu estilo. Portanto, devemos 
procurar fazer o que aprendemos de 
melhor com cada um.

IN: Quais lições traz do primei-
ro mandato no comando da Vale?  
O que irá priorizar na segunda gestão?
MF: Mais do que nunca, estamos for-
temente comprometidos em investir 
somente em ativos de classe mun-
dial, capazes de criar valor ao longo 
dos ciclos e que possuam vida longa, 

baixo custo, possibilidades de expan-
são e produção de alta qualidade.  
A otimização da gestão de capital é 
sustentada por esforços contínuos 
para reduzir nossa estrutura de cus-
tos de forma permanente. Além disso, 
uma empresa enxuta, com excelência 
na execução, e comprometimento 
com a transparência e criação de valor 
ao acionista são princípios de extre-
ma importância para direcionar nosso 
processo de tomada de decisão.

IN: Em uma declaração recente 
para a imprensa, você afirmou que 
“não há espaço para desânimo” em 
relação ao crescimento da economia 
brasileira. Que pontos mais anima-
dores você destacaria hoje, como 
empresário, em relação ao Brasil?
MF: Em um país que oferece tantas 
oportunidades em infraestrutura não 
pode haver espaço para desânimo. 
Vamos anunciar brevemente uma 
nova empresa, a VLI (Valor da Logís-
tica Integrada), e vocês poderão nos 
entender. Ou, então, perguntem a 
quem investiu no Aeroporto de Cum-
bica, em Guarulhos.

IN: A Vale já foi alvo de pressões 
políticas e de protestos de grupos 
de ativistas ambientais. As ações da 
companhia, que há algum tempo es-
tavam subvalorizadas no mercado, 
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Regulação
Por Redação / Fotos: Augusto Marques

A mudança na percepção dos órgãos reguladores e 
de outros agentes de mercado sobre a gestão de 
risco após a crise de 2008 foi o tema central da 

palestra realizada pelo presidente da Comissão de Valores  
Mobiliários (CVM), Leonardo Pereira, a convite do IBEF 
SP, no dia 10 de maio, em almoço no hotel Tivoli.

No início da apresentação, Pereira exibiu um trecho de 
dez minutos do filme Inside Job (Trabalho Interno). O trecho 
escolhido enfatizou a conduta dos agentes reguladores do 
sistema financeiro (e a postura duvidosa adotada pelos mes-

prioridade no mandato. “A maneira como o executivo finan-
ceiro vai conduzir esse assunto será fundamental para termos 
um mercado mais ou menos estável no futuro”, destacou.

Tendências
Mas o que está na agenda dos reguladores? A resposta a 

essa questão, afirmou Pereira, sempre irá passar pelo tema 
de como os diferentes agentes de mercado vão lidar com a 
questão do risco. E o Brasil está bem na foto. Hoje, o país é 
muito bem avaliado em posição de regulação e está presente 
nas principais discussões globais sobre o tema.

Não é a toa, dada a grandeza do mercado de valores mo-
biliários nacional. Apenas em 2012, ele movimentou R$ 6 tri-

lhões. E, segundo estimativas da associação internacional de 
reguladores, mesmo que o país continue a dar passos curtos 
na evolução do PIB, esse mercado deverá crescer para pelo 
menos R$ 8 trilhões em 2020.

Os motores para essa escalada são: produtos novos e mais 
complexos; as rápidas inovações tecnológicas, a exemplo do 
trading de alta frequência; e empresas e negócios cada vez 
mais globalizados.

O papel do regulador
Nesse contexto, explicou Pereira, a grande responsabili-

dade do regulador no mercado de capitais é fazer com que 
as condições do mercado transmitam segurança, informa-
ções transparentes e uniformes, e proteção. “Isso é o que 
vai fazer com que os agentes do mercado possam interagir 
com confiança e conforto uns em relação aos outros. É isso 
o que faz o mercado funcionar e crescer.”

Segundo o presidente da CVM, cabe ao regulador balan-
cear suas atividades para alcançar esse objetivo: haverá mo-
mentos em que será necessário normatizar mais, em outros, 

Reguladores: o que 
mudou após 2008?

Leonardo Pereira (CVM)

Para o presidente da CVM, gestão de riscos é prioridade para garantir 
as condições de segurança do mercado financeiro

Da esq. p/ a dir.: Henrique Luz (PwC); Leonardo Pereira (CVM); 
José Claudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios); Luiz Roberto 
Calado (BRAiN Investimentos e Negócios)

Da esq. p/ a dir.: Joubert Rovai (Joubert Rovai Consultoria 
Empresarial); Walter Machado de Barros (WMB); Paulo Blaser 
(Blaser Consultoria); Miguel Roberto Gherrize (Gherrize Associados); 
Keyler Carvalho Rocha (FEA USP)

mos) antes do estopim da crise global que consumiu mais 
US$ 20 trilhões de dólares e custou os empregos e lares de 
dezenas de milhões de pessoas. Desde então, o papel dos 
reguladores tem sido extremamente repensado, assim como 
a capacidade de instituições financeiras e outras empresas 
administrarem os próprios riscos.

Dono de um currículo invejável na área financeira, Leonar-
do Pereira foi empossado na presidência da CVM em novem-
bro de 2012. Desde que assumiu a posição de regulador do 
mercado de valores mobiliários, o tema da gestão de riscos é 

BATE-PRONTO

Veja algumas perguntas dos executivos para  
Leonardo Pereira:

A regulação do mercado de capitais no Brasil está 
hoje melhor do que em 2008? (Mário Mafra, CFO da 
Wheaton Brasil)
LP: Sim. Antes da crise, pensava-se que o Brasil 
tinha regulação demais; depois da crise, as pessoas 
começaram a comparar e a regulação brasileira vi-
rou benchmark. Hoje, o Brasil é respeitado e está em 
todas as discussões sobre mudanças regulatórias.

O gestor de risco não deveria ser independente do 
CFO? (Thomas Brull, CFO da Equipav)
LP: É importante ter alguém com background fi-
nanceiro nessa função. Por isso, é melhor que es-
teja debaixo do CFO hoje, com liberdade neces-
sária para que esse profissional possa exercer suas 
funções, do que não tê-lo. No futuro, o gestor de 
risco poderá ter uma linha pontilhada para fora da 
empresa, como já acontece com o auditor interno.

Como você enxerga o posicionamento das PMEs em 
relação aos investimentos em áreas de gestão de ris-
cos, dada a restrição de orçamentos e controle abso-
luto do nível de despesas? (Flávio Ramos, fundador 
da Educar 3.0)
LP: A pequena empresa também tem que ter cul-
tura de risco. Não é uma questão só de estrutura; 
é muito mais de cultura, de ter preocupação com 
o tema e fazer essa reflexão sobre risco na hora 
de tomar decisões. Cada empresa tem que dar a 
sua resposta.
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O papel do executivo de finanças
Ter uma cultura de riscos exige firmeza e assertividade em 

questões que possam impactar o negócio. E o executivo finan-
ceiro, às vezes, se vê mais solitário para tomar algumas deci-
sões duras. Porém, afirmou Pereira, cabe a ele tomá-las e ter a 
capacidade de mostrar aos outros a necessidade de tomá-las.

Cabe também ao executivo de finanças se recriar, en-
tender cada vez mais o negócio e ter a capacidade de estar 
dentro dele e, ao mesmo tempo, manter uma independência 
intelectual e técnica. Uma cultura de risco mais forte nas em-
presas, destacou o presidente da CVM, virá de executivos 
com um entendimento claro desse tema e seus benefícios, 
liderando os esforços com a credibilidade necessária para que 
essa discussão possa acontecer de forma construtiva.

Tão importante quanto o caixa
Assim como nenhuma companhia vive sem alguém para 

tomar conta do caixa, também não deve viver sem alguém 
que entenda, avalie e monitore riscos, discutindo-os em to-
dos os níveis, destacou Pereira.

No complexo ambiente de negócios de hoje, compreender 
os grandes riscos que podem ter impacto material sobre a vida 
da companhia é fundamental. “Fazer um acompanhamento 
real dos riscos e dos controles internos associados, questionar 
novos riscos potenciais ou riscos que possam estar velados, 
propor ao conselho de administração uma metodologia fácil de 
ser usada pela companhia para monitorar os mesmos – e reme-
diar pontos quando necessários – é uma questão estratégica”.

E não há dúvida de que o papel do executivo financeiro nes-
se processo é chave, pois ele pode dar o tom certo, completou 
o presidente da CVM. “Empresas mais equilibradas na gestão 
de riscos têm melhor previsibilidade de resultados e criam um 
ambiente mais seguro para o mercado de capitais. E, conse-
quentemente, mais formas de sustentarmos um crescimento 
permanente da economia e do mercado”, finalizou Pereira.

Para que a mudança seja viável, é preciso um esforço de 
todos os agentes. Ou corremos o risco de virar tema de um 
próximo filme. v

Público José Claudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios)

PARA ASSISTIR

Inside Job (2010)
Direção: Charles Ferguson
Sony Pictures Classics

Vencedor do Oscar de Melhor 
Documentário, o filme expõe a 
realidade chocante dos bastido-
res da crise econômica de 2008, 
revelando as corrosivas relações 
entre políticos, reguladores e 
acadêmicos.
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orientar ou então sancionar mais. Porém, há algo que 
precisa estar sempre presente para que essas atividades 
sejam corretamente priorizadas.

“Esse fator é saber identif icar os riscos que existem e 
definir qual o nível de risco que pode ser aceito para que 
as condições de segurança do mercado sejam mantidas; 
saber como controlar os riscos e quais as ferramentas 
necessárias para mitigar ou consertar rapidamente pos-
síveis desvios.”

Cultura de gestão de risco
Pereira disse que isso só será possível se houver uma cul-

tura de gerenciamento de riscos que permeie todos os par-
ticipantes do mercado. O que é muito fácil falar, mas nem 
sempre é entendido e nem fácil de ser executado.

“E por que é difícil de ser entendido? Porque a cultura de 
risco é muitas vezes confundida com o engessamento do 
negócio. E isso acontece porque à vezes se cria uma cultura 
deformada, sustentada por um conjunto de regras não inteli-
gentes, que focam na forma e não na substância”, destacou. 
Sem uma racionalidade clara e palpável para os negócios, as 
regras começam então a ser ignoradas para que não possam 
engessar o dia a dia.

Informações financeiras auditadas 

ajudam na tomada de decisão, reduzem o risco 

do seu negócio e têm um papel fundamental 

na boa governança corporativa. Contratar uma 

grande empresa de auditoria pode não ser 

suficiente. Deixe a Baker Tilly Brasil mostrar 

o seu diferencial: excelência no atendimento, 

o compromisso e a garantia de toda a atenção 

que a sua empresa merece. Afinal, sua percepção 

de um bom atendimento é o que realmente 

importa para nós.

Se alguém iluminar 
o caminho, fica fácil ir 
na direção segura.

Nós damos valor à sua empresa

Audit  |  Advisory  |  Tax  |  Outsourcing   |  GRC

São Paulo  •  Belo Horizonte  •  Brasília  •  Curitiba  •  Manaus  •   Recife  •  Rio de Janeiro  •  Vitória 

Para saber mais sobre nossos serviços de Auditoria, fale com Eduardo Vasconcelos: eduardo.vasconcelos@bakertillybrasil.com.br

(11) 5504.3801 • www.bakertillybrasil.com.br
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Integrar relatórios financeiros e não financeiros vai mui-
to além de juntar relatos de áreas separadas em um úni-
co documento. Nas palavras de Roberto Pedote, CFO da 

Natura, olhar apenas para o final desse processo seria como 
“abanar o cachorro pela cauda”. Ou seja, não funciona. Pedote 
compartilhou a experiência da empresa com o relato integrado 
em um café da manhã sobre o tema, realizado no dia 17 de 
maio pela Comissão de Sustentabilidade na sede do IBEF SP.

A Natura é uma das sete empresas brasileiras, entre 100 
no mundo, participantes do programa piloto que irá testar 
as diretrizes do Comitê Internacional de Relatório Integrado 
(IIRC). O Comitê reúne lideranças de empresas, investido-
res, acadêmicos e reguladores com o objetivo de criar um 
padrão internacional para os relatos integrados.

A empresa de cosméticos faz o chamado Relatório Único 
– que integra os aspectos financeiros e não financeiros – des-
de 2002. No entanto, a proposta do relatório integrado é um 
desafio muito maior do que apenas unir temas. “É mostrar 
como eu consigo ver uma proposta de valor e correlacionar 
os fatores sociais, econômicos e ambientais de uma maneira 
mais integrada”, explicou Pedote.

A experiência da Natura
A proposta do IIRC para o relato integrado (veja mais in-

formações no artigo no final desta matéria) trabalha o concei-

to de seis capitais: financeiro; financeiro, humano, social e 
relacionamento, intelectual, manufaturado e natural.

Na Natura, o uso do capital social e de relacionamento 
e do capital natural são alguns dos aspectos que mais cha-
mam atenção. O primeiro trata da relação que está sendo 
criada e gerada com todos os stakeholders. E um desses pú-
blicos, no caso da Natura, é o 1,5 milhão de consultoras de 
venda direta.

“Com certeza, o maior gerador de valor para nós é a re-
lação que existe com as consultoras. É o marketing boca a 
boca de um 1,5 milhão de pessoas que tem um capital de 
relação com a empresa. E eu, como empresa, tenho que 
mostrar o que eu estou fazendo com esse capital no meu 
modelo de negócios, olhando não só esse, mas também to-
dos os outros stakeholders”, afirmou o CFO.

Para mensurar o capital natural, Pedote destacou que a 
Natura possui uma matriz de materialidade, definida junto 
com os stakeholders. Essa matriz contém elementos e temas 
estratégicos para a atuação da empresa. Um deles é “Ama-
zônia e biodiversidade”. Utilizando indicadores, a empresa 
mede a quantidade de insumos da “sociobiodiversidade” 
brasileira utilizada nos produtos, a quantidade dos produ-
tos extraídos de maneira sustentável e os valores repartidos 
com as comunidades locais, colocando metas crescentes 
para o futuro (incluídas no relatório).

Sustentabilidade

Relato 
integrado:  
a sua 
empresa está 
preparada?
CFO da Natura explicou por que a realização do 
integrated reporting é uma tendência que veio para 
ficar nas organizações

Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

Roberto Pedote (Natura)

Da mesma forma, ao avaliar o capital humano, a empresa 
precisa dar respostas sobre como está preparando seus líderes 
para dar continuidade à sua estratégia de negócios. “O relató-
rio integrado vai mostrar como é que eu trabalho e transfor-
mo os diferentes capitais que entram no ciclo de negócios da 
empresa, preparando-os para uma nova etapa”, concluiu. v

OPINIÃO: Relato integrado: a nova era da transparência
Por Luiz Roberto Calado, vice-presidente do IBEF SP e Eduardo Limeira, gerente contábil financeiro da BRAiN Investimentos e Negócios*

As companhias brasileiras têm pela frente um desafio e uma oportunidade sem precedentes em termos de governança corpo-
rativa: a adoção e a implantação do chamado Relato Integrado. Resumidamente, trata-se de reunir, numa única plataforma, in-
formações contábeis, financeiras, de governança corporativa, responsabilidade social e sustentabilidade – que hoje se encontram 
dispersas nos diversos departamentos e são divulgadas em diversos relatórios – tratando-as de maneira integrada e estratégica.

O Conselho Internacional para Relato Integrado (IIRC) disponibilizou, até 15 de julho, um draft do modelo a ser adotado pelas 
companhias com o objetivo de obter análises e opiniões de empresas, organismos e especialistas.

A partir de agora, essas opiniões serão avaliadas pela entidade. Segundo o draft, “os conceitos fundamentais do Relato Integra-
do são: a) os vários capitais que a organização utiliza – financeiro, manufaturado, humano, social e de relacionamento, natural, 
intelectual e como os afeta; b) os modelos de negócios da companhia; c) a criação de valor no tempo”. Esses conceitos compõem 
o espírito do novo modelo.

Nessa realidade que se avizinha, o Brasil se apresenta como ator proeminente. O país foi um dos primeiros do mundo a criar 
uma comissão específica para avaliar o assunto, entender suas consequências, levar a ideia às companhias e criar um posiciona-
mento brasileiro para a proposta global. Esse grupo conta, hoje, com 160 pessoas representando 78 entidades.

A ideia da Comissão Brasileira do Relato Integrado é ajudar na construção de um modelo conceitual adequado à realidade das 
empresas brasileiras e o cenário do mercado atual, para a elaboração e divulgação de informações corporativas de interesse dos 
stakeholders, respeitando seis princípios básicos: 1) foco na estratégia e orientação futura; 2) conectividade da informação; 3) recep-
tividade dos públicos estratégicos; 4) materialidade e concisão; 5) confiabilidade e abrangência; 6) consistência e comparabilidade.

Para as empresas, o Relato Integrado é uma mudança de paradigma, pois deixarão de tratar o capital de maneira singular, pas-
sando a dar ao tema uma visão holística. Trata-se de um único capital composto por vários capitais: Capital Financeiro, Capital 
Manufaturado, Capital Humano, Capital Intelectual, Capital Natural e Capital Social.

Para investidores, significa um salto de transparência e qualidade das informações, pois no primeiro momento irá forçar as or-
ganizações a pensar de forma integrada, gerando assim uma maior sinergia das áreas, mas, sobretudo, evitando disclaimers e falta 
de comparabilidade dos diversos relatórios gerados pela organização.

Por fim, o Relato Integrado criará enormes desafios de comunicação e de recursos humanos, na medida em que os diversos de-
partamentos de uma mesma empresa terão de “conversar”. Os vários níveis organizacionais terão de atuar de maneira integrada.

Para os profissionais de Finanças e Contabilidade, a novidade traz responsabilidades; mas aqueles que se derem conta da trans-
formação proposta no novo modelo assumirão papel mais estratégico e de grande visibilidade.

Como foi dito, a iniciativa encontra-se no estágio de análise e validação de conceitos. A previsão é de que a primeira versão 
global seja lançada já em 2014. Enquanto isso, companhias líderes em seus segmentos, como Natura, BNDES, Itaú Unibanco, 
AES Brasil, Petrobras, Via Gutenberg, Votorantim Industrial e CCR já trabalham para lançar seus primeiros relatos integrados.  
O tema é novo. Mas acreditamos que é muito bem-vindo na medida em que traz mais transparência ao mercado.
*Os autores são integrantes da Comissão Brasileira do Relato Integrado.

Da esq. p/ a dir.: André Souza (Ernst & Young); Roberto Pedote (Natura); 
Gustavo Biava (Banco do Brasil); Fábio Carneiro (Brainig Ideas)

Público

Fique por dentro!

Relatório da Natura: relatorio.natura.com.br
Portal do IIRC: www.theiirc.org
Global Reporting Initiative: www.globalreporting.org

Patrocínio: Ernst & Young Terco, PwC e Saint Paul
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Por Letícia Iambasso/ Fotos: Ricardo Riberto

Uma visita ao Amparo maternal
Executivas do IBEF Mulher conheceram ONG que atende gestantes 
e acolhe mulheres e bebês em situação de risco social

Terceiro setor

O Amparo Maternal é uma instituição filantrópi-
ca de assistência às gestantes em São Paulo, que 
também atende mulheres e bebês de todo o país.  

No dia 17 de maio, associadas do IBEF Mulher participaram 
de uma visita monitorada à sede da organização. O objetivo 
da visita foi conhecer a história e as dependências da ONG 
a fim de reunir propostas que agreguem valor à prestação 
de serviços da instituição para a sociedade.

Com o lema “Nunca Recusar Ninguém”, o Amparo Ma-
ternal foi fundado, em 1939, pela madre franciscana Marie 
Domineuc, o médico Álvaro Guimarães Filho e pelo então 
arcebispo de São Paulo Dom José de Gaspar de Afonseca 
e Silva. Ao longo de sete décadas de história, a ONG foi 
responsável pelo nascimento de 650 mil bebês. Hoje é admi-
nistrada pela Associação Congregação de Santa Catarina, 

segunda maior organização não governa-
mental do país, que desde 2008 vem promoven-
do mudanças na gestão e na estrutura da casa.

Algumas dessas melhorias foram observadas durante a 
visita, como, por exemplo, as obras da nova UTI Neonatal, 
que ampliará o número de leitos para atender recém-nasci-
dos e bebês vindos de outras instituições médicas. A nova 
recepção – também em construção – irá proporcionar uma 
melhor acolhida para as gestantes e seus familiares.

Estrutura
O Amparo Maternal realiza cerca de 630 partos por mês. 

Sua equipe é composta por 60 médicos e 200 enfermeiros 
especializados em Neonatologia e Obstetrícia, além de 
atendimento ambulatorial e diagnóstico. A estrutura física 

Da esq. p/ a dir.: Valéria Natal (Distillerie Stock ), Maria José Cury (PwC), Junia Cordeiro (Amparo Maternal) e Ivanyra Correia (Penske)
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familiar e comunitária das mulheres. As gestantes recebem 
atendimento psicológico, médico, e tem à disposição toda a 
infraestrutura do Amparo Maternal. Também são ofereci-
dos cursos de tricô e crochê, padaria artesanal, biblioteca e 
até dependências de moradia.

Ao final da visita, as ibefianas receberam mimos feitos 
pelas mães e gestantes do Centro de Acolhida. Ivanyra 
Correia, CFO da Penske Logistics e líder do IBEF Mulher, 
destacou que a responsabilidade social também deve ser 
empreendida pela iniciativa privada. “Não podemos deixar 
somente nas mãos do governo a missão de ajudar essas mu-
lheres. É nosso dever auxiliar para que as crianças tenham 
as estruturas física e familiar necessárias ao nascerem.  
Afinal, elas são o futuro da nossa geração.” v

da instituição é composta por um Pronto-Socorro Obstétri-
co, Laboratório Clínico (funcionamento 24 horas), Centro 
de Parto Normal, Farmácia, Centro Cirúrgico, Cartório, 
Unidade de Terapia Semi-intensiva e Intensiva Neonatal, 
e Ambulatório. A Enfermaria possui quartos individuais e 
berços incorporados às camas para que as mães fiquem com 
seus bebês desde o primeiro momento após o nascimento.  
O Amparo Maternal também participa da Rede Universi-
tária de Telemedicina para a difusão de ensino e pesquisas.

Em parceria com a Prefeitura de São Paulo e com o Sis-
tema Único de Saúde (SUS), a organização mantém um 
Centro de Acolhida que abriga gestantes, mães e bebês 
em situação de risco social. A assistência se estende tam-
bém para o período pós-parto, acompanhando a reinserção  

"Não podemos deixar somente 
nas mãos do governo a missão 
de ajudar essas mulheres. 
É nosso dever auxiliar para 
que as crianças tenham as 
estruturas física e familiar 
necessárias ao nascerem. 
Afinal, elas são o futuro da 
nossa geração".
Ivanyra Correia (Penske)

Recepção oferecida para o IBEF Mulher

Terceiro setor
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“Não dá mais para fazer 
uma gestão passiva”
Gerente da Funcef afirma que o investidor institucional enfrenta novos desafios para manter 
níveis de rentabilidade 

A mudança no curso da taxa de juros nos últimos 
anos (com mínima histórica em 2012) lançou no-
vos desafios para que os investidores institucionais 

consigam bater suas metas de rentabilidade. “Não dá mais 
para fazer gestão passiva; os gestores hoje têm que ser cria-
tivos. Tem que ir a mercado e buscar boas parcerias”, frisou 
Umberto Conti, gerente de Análise de Investimentos da 
Funcef, o terceiro maior fundo de pensão do país.

Patrocínio: Ernst & Young Terco, PwC e Saint Paul

Da esq. p/ a dir.: Cristiano Leão (Banco Fibra); Umberto Conti (Funcef)

SELEÇÃO DE FUNDOS

Veja os principais critérios avaliados pela Funda-
ção antes de selecionar um fundo de investimen-
to para a sua carteira:

CRITÉRIO PESO

Tese de investimento do fundo 25%

Aderência à estratégia da Funcef 25%

Potencial do gestor 25%

Estratégia de saída 15%

Comprometimento 10%

com o objetivo de administrar o plano de previdência com-
plementar dos empregados da Caixa Econômica Federal, 
hoje cuida da poupança privada de 130 mil pessoas, so-
mando um patrimônio superior a R$ 50 bilhões.

Com previsão de crescimento orgânico forte – com a 
chegada de 40 mil novos associados pela política de con-
tratação da Caixa – e uma meta atuarial ousada (5,5% a.a  
+ INPC), a Funcef vive um cenário de pressão por renta-
bilidade muito maior do que há dez anos.

Evolução da carteira
Em 2003, a Funcef tinha praticamente 50% da sua 

carteira atrelada a juros de curto prazo (variação do 
CDI/taxa Selic). “Tínhamos certa facilidade para fazer 
gestão de recursos quando os patamares de juros eram 
muitos elevados. Você praticamente f inanciava a dívida 
mobiliária brasileira e com isso você já conseguia aque-
la ‘gordura’ que pagava a meta atuarial”, explicou Conti.  
A trajetória de queda da taxa de juros, acentuada a partir 
de agosto de 2011, mudou completamente este cenário.

Conti apresentou a ótica do investidor institucional 
diante dos desafios do mercado durante o café da manhã 
“Estratégia de investimentos em fundos de pensão”, rea-
lizado na sede do IBEF SP, no dia 20 de maio.

O caso Funcef
A Fundação dos Economiários Federais (Funcef) é um 

dos maiores fundos de pensão da América Latina. Criada 

“Não temos nenhuma 
restrição senão aquela de 
buscar bons investimentos”
Umberto Conti (Funcef)

Público
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Os gestores do fundo de pensão passaram, então, a 
perseguir ativos de maior rentabilidade. Hoje, quase 50% 
da carteira da Funcef está atrelada a investimentos al-
ternativos, com aumento da participação em ações de 
empresas e investimentos imobiliários. “Migramos pesa-
damente para ativos atrelados à inf lação e ativos 'reais', 
ou seja, ativos atrelados ao crescimento.”

Desafios
Conti afirmou que principais desafios para os investi-

dores institucionais atualmente são:
u Manter a rentabilidade;
u  Continuar a busca por investimentos 

alternativos com vigor técnico nas análises;
u Fazer gestão mais ativa dos fundos de pensão;

u  Desenvolvimento do mercado de capitais – atender 
a demanda de capital do setor produtivo com os 
recursos disponíveis dos investidores institucionais;

u  Desenvolvimento do mercado secundário de 
ativos (crédito privado, cotas de FIP’s etc);

u  Manter um corpo funcional qualif icado 
frente à guerra por talentos.

O gerente da Funcef encerrou com números importan-
tes. Segundo Conti, a poupança previdenciária fechada 
no Brasil soma cerca de R$ 600 bilhões, ou seja, quase 
18% do PIB. E fez uma provocação: “Todo esse dinheiro 
que há dez anos era majoritariamente alocado em ativos 
tradicionais, ativos públicos, vai ter que ir para outras para-
gens. E isso vai exigir uma qualificação e uma capacidade de 
fazer esse direcionamento que todos vocês podem explorar. 
E olha que eu estou falando só da previdência fechada”.

A Funcef trabalha tanto com a gestão de recurso próprio 
(por exemplo, em investimentos na Bolsa) como também dá 
mandatos a gestores de fundos de investimento. Atualmen-
te, possui 46 fundos de private equity na carteira. “Temos 
um diálogo muito aberto como mercado porque o nosso in-
tuito é fazer bons negócios. Conversamos com o governo, 
com os bancos, com os agentes de mercado... Não temos 
nenhuma restrição senão aquela de buscar bons investi-
mentos”, finalizou, deixando o recado. v

ESTRATÉGIA

A estratégia de investimento da Funcef (priva-
te equity) aponta para empresas e fundos que se  
beneficiam de algum ou mais desses vetores:
u Aumento do consumo doméstico

u Vantagens comparativas naturais do Brasil

u Melhoria da infraestrutura

Público

“Temos um diálogo muito aberto 
como mercado porque o nosso 
intuito é fazer bons negócios”
Umberto Conti (Funcef)
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A Comissão de Tributos realizou, no dia 12 de junho, 
na sede do IBEF SP, um café da manhã com o tema 
“Controvérsias em torno do julgamento pelo STF 

da cobrança do IR incidente sobre o lucro auferido pelas 
controladas no exterior”. O debate girou em torno do resul-
tado da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2.588, 
que trata do recolhimento de tributos de empresas contro-
ladas ou coligadas no exterior.

Participaram do debate: Claudia Trindade, coordenadora 
da Atuação Judicial da Procuradoria Geral da Fazenda Na-
cional no STF; Elidie Palma Bifano, doutora em Direito Tri-
butário pela PUC-SP; e Marco Aurélio Greco, advogado e 
doutor em Direito pela PUC-SP. Roberto Goldstajn, coorde-
nador da Comissão de Tributos do IBEF SP, foi o moderador.

O julgamento
Antes do julgamento do STF, a Medida Provisória 2.158-

35/2001 obrigava os contribuintes a recolherem os tributos as-
sim que apurados no exterior. Já a Lei 9.532/1994 definia que 
o valor só deveria ser declarado no ano-calendário em que fos-
se disponibilizado para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.

Ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria, a ADI 
2.588 questionou a constitucionalidade do artigo 74 da MP 
2.158-35. A ação contestava, sobretudo, a incidência dos 
dois tributos na data do balanço no qual tiverem sido apu-

rados, sustentando que a incidência deveria ocorrer apenas 
no momento em que há a efetiva distribuição dos resultados.

A decisão do STF
A decisão do STF, publicada em 10 de abril, determina 

que a incidência do Imposto de Renda (IR) e da Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os resulta-
dos das empresas controladas ou coligadas no exterior deve 
ocorrer na data do balanço em que tiverem sido apurados. 
A deliberação se aplica às controladas situadas em países 
considerados “paraísos fiscais”, mas não às coligadas loca-
lizadas em países sem tributação favorecida (que não são 
“paraísos fiscais”).

Constitucional ou inconstitucional?
O debate sobre o resultado do julgamento, realizado no 

IBEF SP, começou com a opinião do advogado Marco Au-
rélio Greco. O jurista frisou que, no julgamento, não houve 
declaração de inconstitucionalidade da cobrança em relação 
à coligada dentro de paraíso e à controlada fora de paraíso. 
“Qual é a conclusão? Existe um pronunciamento do STF 
dizendo: se for dentro de paraíso, a cobrança é constitucio-
nal para a controlada e constitucional para a coligada. Se for 
fora de paraíso, é inconstitucional para a coligada e constitu-
cional para a controlada.”

Tributação

Com relação à dupla tributação jurídica da renda, Greco 
afirmou que os mecanismos da Lei 9.532 e do artigo 74 da 
MP 2.158-35 não conflitam com as convenções existentes. 
“O mecanismo brasileiro não conflita porque o país não co-
bra nada da estrangeira. Economicamente existe dupla tri-
butação, mas juridicamente não.”

Para ele, o debate sobre essa questão está só começando, 
e não terminando. E orientou: “Não acredite na presunção 
da inconstitucionalidade da lei. Se a lei é ruim para mim, eu 
tenho que ativar meus mecanismos políticos para gerar uma 
norma melhor”.

A visão da Procuradoria
Claudia Trindade, coordenadora da Atuação Judicial da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no STF, afirmou 
que a Procuradoria ganhou em relação à questão das con-
troladas no exterior. Mesmo considerando que ainda está 
por vir uma mudança na legislação que escolha um modelo 
que seja melhor para o país e resolva os problemas dos enor-
mes passivos envolvidos, Claudia foi firme: “A lei é boa, é 
constitucional e está em vigor. É o que temos”.

Ao comentar a questão da insegurança jurídica, a coorde-
nadora disse que hoje não é possível definir a forma como o 
STF pensa sobre um determinado assunto. “Cada julgamento  
é um susto. Chegamos com uma argumentação construída 
com base na jurisprudência da casa e, às vezes, o resultado 

Controvérsias em torno do 
julgamento da cobrança do IR 
sobre o lucro auferido pelas 
controladas no exterior
Especialistas em Direito Tributário comentaram a decisão do STF sobre a incidência do IR e da CSLL sobre 
os resultados das empresas coligadas ou controladas

Por Redação/ Fotos: Jacinto Alvarez

Patrocínio: Ernst & Young Terco, PwC e Saint Paul

ignora os precedentes, pois cada ministro é uma autarquia”.
Ela acrescentou ainda que talvez não seja possível repro-

por a ADI – questão levantada por alguns participantes –, 
mas ponderou: “Na Procuradoria, achamos que o processo 
de repercussão geral pode voltar a julgamento para definir 
questões que não atingiram quórum”.

Questões pendentes
Doutora em Direito Tributário pela PUC-SP, a consultora 

Elidie Bifano afirmou que o resultado do julgamento deixou 
em aberto várias outras discussões, como a definição sobre 
o que é paraíso fiscal, aspectos contábeis do reconhecimen-
to do lucro, e formas de tributação.

“O que os empresários têm que fazer é olhar o seu caso 
em particular. É importante que se posicionem e tomem as 
cautelas necessárias”, aconselhou. Elidie destacou que uma 
revisão da legislação como um todo é necessária para que se 
possa “virar a página” da discussão – que assombra empre-
sários e juristas há mais de uma década.

Moderador do debate, Roberto Goldstajn, coordenador 
da Comissão de Tributos do IBEF SP, ressaltou um norte 
comum na opinião dos participantes: o fato de que a in-
segurança jurídica prejudica o progresso do país. “Tanto 
o governo como as entidades privadas têm essa questão 
em mente, então vamos trabalhar juntos para melhorar 
isso”, concluiu. v

Da esq. p/ a dir.: Claudia Trindade (Supremo Tribunal Federal); Elidie Palma Bifano (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo); Marco 
Aurélio Greco (European Association of Tax Lax Professors); Roberto Goldstajn (IBEF SP)
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Seminário IBEF Mulher

Como vai a carreira 
profissional feminina?

Um debate sobre a mulher e seus ciclos profissionais

Homens e mulheres passam por diferentes eta-
pas no decorrer da carreira. Para eles, o cami-
nho rumo à ascensão profissional parece seguir 

contínuo em linha reta. Já para elas, esse trajeto costu-
ma ser cheio de curvas e dúvidas em cada fase. O tema 
inspirou o Seminário IBEF Mulher “Como vai a carreira 
profissional feminina? Um debate sobre a mulher e os 
seus ciclos profissionais”, realizado, no dia 19 de julho, na 
sede do Instituto.

Stella Angerami, pioneira na prática de counseling no Bra-
sil e autora do livro Bem-me-quer, Malmequer: histórias ver-
dadeiras de mulheres e suas escolhas na carreira, foi respon-
sável pela palestra de abertura do evento. Na sequência, 
houve um debate entre executivas.

Carreira sinuosa
Stella Angerami tem 16 anos de experiência na área de 

counseling. Já ajudou mais de cinco mil executivos a refleti-
rem sobre os rumos de suas carreiras. A counselor afirmou 
que homens e mulheres são naturalmente diferentes, e isso 
impacta no desenvolvimento de suas carreiras.

Enquanto a carreira masculina segue em linha reta, a 
carreira feminina enfrenta sinuosidade. “A maioria dos ho-
mens traça uma reta e segue naquela direção – o que não 
significa que não enfrente desafios no meio do percurso.  
Porém, esses desafios não são em forma de curvas que exi-
jam diminuição de velocidade e nem mesmo interrupções 
para dar carona a alguma mudança de vida, como ocorre 
com a maioria das mulheres”, explicou a palestrante.

Por Redação/ Fotos: Jacinto Alvarez

Patrocínio: Omint

Da esq. p/ a dir.: Luciana Medeiros (PwC), Stella Angerami (Palestrante), Vanessa Viana (Bradesco), Ana Paula Pioli (Omint) e Suzana Kertesz 
(Russell Reynolds Associates)

As etapas da mulher
Segundo Stella, a mulher costuma passar por sete etapas 

cronológicas ao longo da sua evolução pessoal e profissional.

As conclusões são resultado de pesquisas e de um estudo 
feito pela counselor com mais de 1.500 mulheres. Stella con-
tou histórias de executivas que passaram pelos conflitos de 
cada fase, e, em seguida, deu conselhos sobre como enfren-
tar cada etapa.

AS SETE ETAPAS DA mULHER
1ª Etapa (17 a 21 anos) – A escolha. Quem eu penso que 
vou ser.

2ª Etapa (22 a 28 anos) – O confronto. Sonhos vs.  
Realidade.

3ª Etapa (29 a 35 anos) – A corrida. Corrida profissional e 
competitividade. Ocupar um lugar. Fincar uma bandeira.

4ª Etapa (36 a 42 anos) – A hora da verdade. Divisão 
entre a razão e a emoção. Quem eu já sou? O que eu 
quero continuar sendo? Quem eu gostaria de ter sido?

5ª Etapa (43 a 49 anos) – Em busca do equilíbrio. Pes-
soal, amoroso, profissional, financeiro, espiritual, saúde 
e família.

6ª Etapa (50 a 58 anos) – Novas escolhas. De volta ao 
trabalho. Resgate da profissão de quando jovem.

7ª Etapa (59 +) – De volta ao futuro. Descobre que ain-
da pode e há tempo para fazer muitas coisas. Negócios 
com os filhos.

Fonte: Stella Angerami

CONSELHOS
Se você está na...

1ª Etapa – Crie um planejamento de carreira, no sentido 
do que a faz feliz.

2ª Etapa – Não se desespere, há solução. Busque ajuda 
profissional (counseling, mentoring, coaching).

3ª Etapa – Sim, você é tudo isso mesmo: poderosa! Não 
se sabote.

4ª Etapa – Vá em frente, não tenha medo, batalhe por 
aquilo que o seu coração pede.

5ª Etapa – Divida o seu tempo e encontre prazer!

6ª Etapa – Olhe para o novo e quebre paradigmas.

7ª Etapa – Aprenda a navegar no mundo virtual. Você irá 
trabalhar com gente mais jovem.

Fonte: Stella Angerami

Ao término da apresentação, a palestrante utilizou uma ci-
tação da economista Mabel Newcorner: “É mais importante 
você saber para onde está indo do que chegar lá rapidamen-
te”. E arrematou: “Eu vejo que a mulher tem uma pressa 
enorme. Não confundam movimentação com realização”.

Mulheres e suas escolhas
Durante o debate, executivas bem-sucedidas comparti-

lharam um pouco de suas histórias. Suzana Kertesz, execu-
tive search and assessment consultant da Russell Reynolds As-
sociates, trabalhou na área de finanças por 13 anos. Morou 
por sete anos na Europa, a serviço de uma multinacional, e 
quando voltou para o Brasil decidiu dar uma guinada na car-
reira: está há dois anos na função de head hunter, recrutando 
executivos financeiros. “Eu não tenho medo de mudanças. 
Fui atrás do que iria me fazer feliz.”

Ana Paula Pioli, gerente de Relacionamento Corporati-
vo da Omint, optou por fazer carreira na empresa; está há  
17 anos na companhia. “É uma recontratação contínua, pas-
sei por várias posições dentro da área em que estou. Hoje, 
sou responsável pelo relacionamento corporativo. Atendo 
gestores de RH que oferecem o benefício de plano de saúde 
para seus funcionários”.

 Vanessa Viana, gestora do fundo de private equity do Bra-
desco, contou que sua trajetória não foi nada óbvia. “Mi-
nha mãe queria que eu fosse jornalista ou escritora, meu pai 
queria que eu tivesse uma profissão que me permitisse ser 
mãe e cuidar dos meus filhos. E eu fazia balé clássico. En-
tão foi muito difícil romper com tudo isso”. Vanessa tomou 
a decisão de morar fora do país e seguiu a carreira na área 
financeira. Com a ajuda de counseling, enfrentou suas dúvi-
das internas e aceitou o desafio de estar à frente de um dos 
maiores fundos de investimentos do Brasil.

A mediadora do debate, Maria José Cury, sócia da PwC, 
também compartilhou sua história. Ela, que já trabalhou 
com a preparação de cavalos, decidiu mudar de direção e 
seguir a carreira financeira. Está há 25 anos na PwC e é 
auditora de bancos. “Como é uma atividade que demanda 
muito contato com pessoas e estruturas de clientes diferen-
tes, eu não sinto que estou há tanto tempo no mesmo lugar.”

Sem medo
Stella Angerami afirmou que a mulher hoje tem que as-

sumir vários papéis, o que a pode deixar confusa em vários 
momentos da vida. “Nesses momentos, ela pode acabar 
caindo em algumas armadilhas e se sabotar por medo.”  
A solução? Uma boa dose de autoconfiança para encarar 
os desafios. E ter em mente um conceito de carreira dado 
pela própria Stella, que coloca em primeiro lugar a felicidade: 
“Carreira é aquilo que me realiza por um tempo determinado.  
E quem determina esse tempo sou eu”.  v
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Opções Reais é um método de análise da viabilida-
de de projetos e investimentos. Segundo Ricardo 
Ratner Rochman, professor de Finanças da Esco-

la de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EESP), 
opções reais é a ferramenta para lidar com as incertezas. 
“Quanto maior a incerteza, maior a volatilidade e a possibi-
lidade de ampliar ganhos.” O tema foi apresentado durante 
o café da manhã das Comissões de Governança Corpora-
tiva e de Finanças Corporativas, realizado no dia 20 de ju-
nho, na sede do IBEF SP.

De acordo com Rochman, em muitas situações de orça-
mento de capital, a gerência tem a flexibilidade para adaptar 
e revisar decisões (tomadas anteriormente) em resposta a 
desenvolvimentos inesperados do mercado. Estas situações 
são chamadas de Opções Reais (Real Options).

Esse método é complementar ao Fluxo de Caixa Des-
contado, pois parte dele para incorporar flexibilidades e 
avaliá-las. “O Fluxo de Caixa Descontado permite a você 
modelar o que bem entender e incorpora o que está projeta-
do. Mas toda a possibilidade de você ganhar mais dinheiro, 
ampliar os seus negócios, ou desistir de negócios que estão 
indo mal, o valor disso, dessa flexibilidade não é considerado.  
As Opções Reais consideram essas flexibilidades.”

Reconhecendo uma Opção Real
Rochman explicou que uma opção financeira é um contrato 

que dá ao seu possuidor (titular) o direito – mas não a obrigação 
– de tomar uma ação (comprar ou vender) em relação a um 
certo ativo-objeto, por um determinado custo (preço de exer-
cício) durante um determinado prazo (tempo de maturidade, 
vencimento ou vida da opção).

Para que uma Opção Real exista, é preciso atender a três fatores:
 Incerteza: os fluxos de caixa do projeto são incertos.

 Irreversibilidade: uma vez realizados, os recursos com-
prometidos são irrecuperáveis.
 Possibilidades de revisões: é possível postergar os com-
prometimentos de recursos e, possivelmente, receber novas 
informações que permitam revisar a avaliação sobre a lucra-
tividade do projeto.

Traçando um paralelo entre as principais variáveis de uma 
opção real e uma opção financeira, na Opção Real, o ativo-
-objeto é o Valor Presente do projeto. Também afetam o 
valor da Opção Real: os gastos necessários para aquisição 
do projeto (preço de exercício); o período de tempo em que 
a decisão pode ser postergada (prazo de vencimento); o va-
lor do dinheiro no tempo (taxa de juros livre de risco); e a 
incerteza dos fluxos de caixa do projeto (volatilidade).

“Uma empresa é um conjunto de estratégias de investi-
mento, é um conjunto de Opções Reais”, destacou o espe-
cialista. Duas empresas podem ter as mesmas opções, mas 
as opções têm valores diferentes para cada empresa.

Ele ressaltou que, por sua complexidade, o método das 
Opções Reais deve ser utilizado para avaliar projetos mais 
sofisticados e estratégicos para a companhia. “Senão, você 
vai usar um canhão para matar uma formiguinha.” Alguns 
exemplos de empresas que fizeram uso de Opções Reais 
para tomar decisões: Petrobras (esperar ou postergar inves-
timentos); Scotia Bank Argentina (abandonar operações no 
país); Net Serviços (alterar a escala de seus serviços).

Desafios
Por fim, o professor destacou alguns desafios para o avan-

ço do método: disseminação do pensamento de Opções Re-
ais nas organizações; estimação dos parâmetros; a necessi-
dade de equipes muito bem qualificadas; e a própria carteira 
(portfólio) de Opções Reais disponíveis da empresa. v

Finanças

Opções Reais: 
potencial e 
vantagens
Ricardo Rochman, da FGV SP, apresentou o 
método de análise Opções Reais e as vantagens 
da sua aplicação como ferramenta de gestão

Por Redação/ Fotos: Jacinto Alvarez

Patrocínio: Ernst & Young Terco, PwC e Saint Paul
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Mercado de Capitais

Debêntures para 
sociedades anônimas 
de capital fechado
Gerente-executivo do Banco do Brasil aponta as vantagens  
da emissão de debêntures para as empresas de capital fechado

Após o recorde de 2012, quando as captações de re-
cursos pelas empresas via emissão de debêntures 
atingiu quase R$ 90 bilhões, o mercado brasileiro 

continua atraente para o uso desse instrumento. Aguinaldo 
Barbieri, gerente-executivo da Diretoria de Mercado de Ca-
pitais e Investimentos do Banco do Brasil, apresentou o con-
ceito e detalhes sobre debêntures durante o café da manhã 
“Debêntures para sociedades anônimas de capital fechado”, 
realizado pela Comissão de Mercado de Capitais, no dia  
25 de julho, no IBEF SP.

Segundo Barbieri, o mercado passou por um momento de 
acomodação, em função da oscilação na taxa de juros, mas 
deve reaquecer no segundo semestre e fechar 2013 em valo-
res próximos de 2012. “As empresas continuam precisando 
de investimentos. Passamos por alguns dias de turbulência, 
mas a vida segue”, analisou.

Conceito
As debêntures consistem em títulos de dívida (valores 

mobiliários de renda fixa) de médio e longo prazo que po-
dem ser emitidos por sociedades anônimas de capital aberto 
ou fechado. Além de ser uma alternativa de financiamento 
abrangente para as empresas de capital fechado, a emissão 
de debêntures possibilita o ingresso dessas companhias no 
mercado de capitais – e, por consequência, passam a ter uma 
possibilidade futura de listar suas ações em bolsas de valores.

Principais vantagens
Para começar, a emissão de debêntures tem alíquota zero 

de IOF; o que não acontece em uma operação de crédito 
normal, como tomar capital de giro em um banco. Outras 
vantagens: adequação da estrutura da operação ao fluxo de 
caixa do emissor; custos de captação menores; flexibilidade 

Patrocínio: Ernst & Young Terco, PwC e Saint Paul

Composição das Ofertas ICVM 476 por Tipo de Empresa  Emissora
OFERTAS S.A FECHADAS X ABERTAS (Abril/2013)

Empresas AbertasEmpresas Fechadas

NúmeroMontante

Fonte: ANBIMA

31,5%

68,5%

56,9%

43,1%

nos prazos, garantias e condições de pagamento; e visibilida-
de de empresa junto ao mercado investidor.

Hoje, a maior parte dos recursos captados com debêntures é 
destinada a capital de giro das empresas. Em seguida: financia-
mento de projetos, alongamento do perfil da dívida e aquisições.

Obrigações
As principais obrigações para as empresas emissoras di-

zem respeito ao padrão das demonstrações financeiras e à 
governança corporativa. As demonstrações devem estar de 
acordo com a Lei nº 6.404/76 e as regras da CVM, sendo 
examinadas por auditores registrados e divulgadas periodi-
camente, conforme os critérios exigidos pela Comissão.

Potenciais investidores
Segundo Barbieri, apesar da legislação para debêntures 

possibilitar um grupo amplo de potenciais investidores, na 
prática quem compra os títulos das sociedades anônimas de 
capital fechado são assets (quando as emissões têm rating) e 
tesourarias de instituições financeiras.

A empresa interessada em captar recursos via debêntures 
deve escolher uma instituição financeira, que será o coor-
denador-líder, para estruturar e coordenar o processo de 
emissão. O Banco do Brasil está na liderança entre bancos 
coordenadores no ranking de originação da Anbima.

ICVM nº 476/09
Barbieri contou que as ofertas, nos termos da Instrução 

CVM n° 476 (que dispõe sobre as ofertas públicas de valo-
res mobiliários com esforços restritos), são dispensadas de 
registro de distribuição na CVM, elaboração de prospecto 
e anúncios publicitários, trazendo maior agilidade e menor 
custo para as emissoras. Isso tem favorecido o acesso das 
empresas de médio porte ao mercado.

De acordo com o gerente-executivo do BB, o valor mí-
nimo para viabilizar uma operação na ICVM 476 é de  
R$ 50 milhões, enquanto que na ICVM 400, o mínimo  
é R$ 100 milhões. Não é à toa que as ofertas com esforços 
restritos representam o maior montante das emissões no 
mercado de capitais brasileiro. Até maio de 2013, já eram 
78,3%, contra 21,7% das registradas pelo ICVM 400. v

“As empresas continuam precisando 
de investimentos. Passamos por alguns 
dias de turbulência, mas a vida segue”
Aguinaldo barbieri (banco do brasil)

Da esq. p/ a dir.: André Souza (Ernest & Young); Cristiano Leão 
(Banco Fibra); Aguinaldo Barbieri (Banco do Brasil); Luis Rodeguero 
(Dux Participações)

Fonte: ANBIMA

Emissão de Debêntures
Destinação de Recursos - Até Mai/13

 *Inclui Alongamento do Perfil do Endividamento e Redução do Passivo.

Re�nanciamento do Passivo* 
Recompra ou Resg. Deb. de Emissão Anterior 

Investimento Infraestrutura 

15,7%

6,8%

6,4%

8,2%

 51,1%

Invest. Imobilizado
Inv. ou Aquisição Societária 
Capital de Giro 

5,6%

6,2% 

Implantação de Projeto 
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Tecnologia da Informação
Por Redação/ Fotos: Jacinto Alvarez

Enfrentando a 
"última milha" com 
mais eficiência
Diretor da PwC explica como aumentar a performance das equipes 
financeiras durante o ciclo de fechamento e publicação de resultados

As empresas enfrentam uma pressão crescente para 
produzir informações em menos tempo e com maior 
qualidade. Essas pressões, que podem ser internas, 

externas e de custos, costumam recair sobre o ciclo de fe-
chamento e publicação de resultados financeiros – conhecido 
como "última milha". Rui Botelho, diretor da PwC Brasil, deu 
orientações sobre o que pode ser melhorado nesse processo 
durante o café da manhã "Consolidar e publicar resultados: 
como automatizar o processo da "última milha" nos relatórios 
financeiros”, realizado no dia 26 de junho, na sede do IBEF SP.

De acordo com Botelho, alguns indicadores ajudam a 
identificar as oportunidades e os desafios do ciclo de fecha-
mento e publicação. São eles:

Velocidade – dificuldade para otimizar prazos e disponibi-
lizar, informações em tempo hábil para apoiar decisões ope-
racionais e de negócios;

Controle e precisão insuficientes – correções significati-
vas após o fechamento dos livros; dificuldade para identifi-
car transações entre partes relacionadas; riscos de inconsis-
tências na informação;

Dependência de processos manuais – dependência de ar-
quivos Word e planilhas Excel; sistemas distintos e ausência 
de um plano de contas único; fluxo por e-mails que reduz a 
visibilidade do processo, não controla as versões da informação 
anexada e dificulta o gerenciamento e auditoria do processo;

Apoio à decisão não efetivo – Muito tempo dedicado à co-
leta e preparação dos dados prejudicando o tempo de análise.

O estudo Conquistando vantagem competitiva, realizado pela 
PwC em 2012, apontou que as equipes de finanças de alto de-
sempenho gastam 17% a menos de tempo com coleta de da-
dos e 25% a mais em análise do que as equipes comuns. "Uma 
situação comum nas empresas é que grande parte do tem-
po ainda é gasta com processos manuais”, afirmou Botelho.

Em busca de mais eficiência
Rui Botelho apontou as características de um ciclo de sucesso:
1. Melhora no gerenciamento e controle;
2. Padronização dos processos para eliminar complexi-

dades e inconsistências desnecessárias;
3. Rapidez no fechamento ao sequenciar apropriada-

mente tarefas e por eliminar gargalos, duplicidade de 
esforços e atividades sem valor agregado;

4. Foco no uso e otimização da tecnologia;
5. Alinhar o processo com as necessidades dos stakehol-

ders para prover apoio efetivo à tomada de decisão.
Os benefícios de aumentar a eficiência do ciclo de fecha-

mento e publicação são inúmeros: maior foco dos recur-
sos disponíveis no apoio à decisão e ao cumprimento das 
exigências regulatórias; maior tempo dedicado à análise e 
menor tempo à coleta de informações; maior confiança na 
divulgação das demonstrações financeiras; e redução do 
custo global com compliance e de fechamento, consolida-
ção e relatórios.

Soluções tecnológicas
Existem várias soluções tecnológicas disponíveis para aju-

dar as empresas a enfrentar os desafios da “última milha”. 
De acordo com o Gartner Group, são líderes em perfor-
mance: Cognos (IBM), Hyperion (Oracle) e BPC (SAP). As 
soluções contam com ferramentas específicas para auxiliar 
o financeiro em cada etapa: fechamento, consolidação fi-
nanceira e gerenciamento das publicações; tudo isso de 
forma mais integrada, com controle de processos e maior 
colaboração. Além disso, os benefícios podem extrapolar a 
área financeira: “As ferramentas podem automatizar ou-
tros relatórios e criar uma visão integrada de reporting na 
organização", completou Rui Botelho. v

Patrocínio: Ernst & Young Terco, PwC e Saint Paul

Rui Botelho (PwC)
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Tributos e TI

SPED: Instrumentos 
eletrônicos de fiscalização
Especialistas da área tributária comentaram os desafios superados e iminentes

Em uma iniciativa conjunta, as comissões técnicas de 
Tecnologia e de Tributos realizaram o café da manhã 
“SPED – Instrumentos eletrônicos de fiscalização, 

desafio superados e iminentes”, no dia 27 de junho, na sede 
do Instituto. O evento contou com a participação de três 
especialistas da área tributária: Valdelice Araújo da Rocha, 
gerente fiscal na Zara do Brasil; Emiliano Redi Ferro, diretor 
da área de Tax Technology Solutions da PwC; e Manuel da 
Cunha Marinho, líder da prática TMAS – Tax Management 
and Accounting Services – da PwC.

Tecnologia e tributos
Manuel Marinho, líder da prática TMAS da PwC, afir-

mou que a comunhão entre tecnologia e tributos tem leva-
do as empresas a repensar o que têm feito em termos de 

investimentos em compliance. "Observei, em minha expe-
riência, que o usuário final sempre foi desprezado em prol 
dos próprios arquivos na matéria de compliance. O opera-
dor da função fiscal acabava ficando, na maioria dos casos, 
em segundo plano e não era instrumentalizado para fazer 
o trabalho dele em um cenário em que o instrumento é 
tudo", afirmou.

O case da Zara do Brasil
Utilizando o usuário final como ponto de partida, a PwC 

desenvolveu ferramentas de suporte para quem faz a gestão 
fiscal. Valdelice Rocha, gerente fiscal da Zara do Brasil, con-
tou a experiência de utilizar essas soluções.

A multinacional espanhola de varejo de moda atua em 
80 países e está no Brasil há 13 anos. Segundo Valdelice, 

a companhia enfrentou vários desafios para alinhar seus 
processos e sistemas da área de tax às exigências do go-
verno brasileiro. "Foi necessária uma negociação com 
toda a empresa, uma mudança de cultura para todo mun-
do. Mexemos nas áreas de administração, contabilidade, 
financeiro, logística, comercial e até mesmo no arquivo. 
Chegou a um ponto em que todo mundo passou a fiscali-
zar todo mundo", contou Valdelice.

O passo seguinte foi o desenvolvimento de sistemas 
de suporte para a área fiscal. E mesmo com processos 
rígidos de controle e checagem das informações, foi pre-
ciso ir além para atender o SPED fiscal. "Foi então que 
implantamos um sistema da PwC que faz o cruzamen-
to das informações, de maneira semelhante à feita pelo 
Governo. O Fisco vai cruzar tudo, mastigar e mandar 
para você o que tem de problema. Hoje o que fazemos é 
adiantar isso com o sistema. A ideia é que essa verificação 
seja apenas um ok final para darmos sequência ao envio”, 
comentou a gerente fiscal.

Fiscalização
Emiliano Ferro, da PwC, alertou os executivos financei-

ros: “Fiquem atentos aos movimentos do Governo”.

A Receita Federal tem intensificado a sua atuação no am-
biente de fiscalização eletrônica. Hoje realiza o cruzamento 
entre diferentes documentos, vários níveis e tipos de valida-
ções para as informações recebidas (que envolvem desde a 
parte lógica até conteúdos técnicos mais complexos).

No entanto, em função das constantes mudanças dos re-
querimentos regulatórios pertinentes às obrigações acessó-
rias digitais, as empresas têm encontrado desafios na gestão 
dos dados e das obrigações. A velocidade da evolução des-
ses requerimentos tem sido maior do que a habilidade das 
companhias para se preparar adequadamente.

Esse cenário abre portas para que riscos se materializem 
gerando incidentes de segurança ou mesmo multas e autu-
ações. “Os erros que cometemos hoje podem se pegos pelo 
Governo em cinco anos", afirmou Ferro. Com o crescimen-
to da quantidade de dados disponíveis on-line, as empresas 
que não estiverem preparadas estarão cada vez mais expos-
tas ao risco de eventuais autuações e penalidades.

Por isso, a função fiscal nas empresas deve demandar 
monitoramento contínuo dos seguintes pontos: controle de 
processos, storage (NF-e), qualidade e segurança da infor-
mação, contingência, cruzamentos, gestão da informação 
e processos, e a gestão integrada de riscos e compliance. v

Por Redação/ Fotos: Jacinto Alvarez

Patrocínio: Ernst & Young Terco, PwC e Saint Paul

Manuel Marinho (PwC) Emiliano Ferro (PwC)

Da esq. p/ a dir.: Roberto Goldstajn (IBEF SP); Emiliano Ferro (PwC); Valdelice Rocha (Zara Brasil); Manuel Marinho (PwC); Renata Romariz 
(PwC); Danto Stopiglia (PwC)

Valdelice Rocha (Zara Brasil)
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Desvalorização cambial, inflação elevada e resistente, queda na rentabilidade das empresas 
e incremento da inadimplência. Uma série de sintomas indigestos que tem abalado a con-
fiança de empresários e investidores na economia brasileira nos últimos tempos. Quais as 

pressões e as oportunidades para o CFO nesse cenário? Ouvimos executivos financeiros e especia-
listas pare entender quais pontos-chaves poderão ajudar os diretores financeiros não só a enfrentar 
as volatilidades do cenário à frente, como também dar maior brilho à sua atuação.

 Pressão por resultados
Por estar muito conectada ao cenário macroeconômico, a indústria química tem maior sensibili-

dade a fatores como queda de volumes (rentabilidade), inflação, desvalorização cambial e inadim-
plência. Rogério Menezes, CFO da divisão de Pulp & Performance Chemicals da Akzo Nobel, cujo 
foco de atuação é o setor de papel e celulose, afirma que a queda do ritmo da atividade industrial 
atingiu o volume de vendas do setor como um todo – afinal, os clientes atendidos são outras indús-
trias. “Ao vendermos menos, passamos a ter menor rentabilidade final da operação e isso é prejudi-
cial para todos nós da cadeia produtiva.”

Segundo Menezes, a arma das empresas para enfrentar a deterioração de alguns indicadores 
econômicos tem sido trabalhar forte, internamente, em toda a parte de custos. Por isso, aponta a 
pressão por resultados como desafio prioritário para os CFOs do setor.

“Em nosso caso, empresa de capital intensivo – e em momento de buscar resultados nos mercados 
emergentes – apresentar um P&L (Profit & Loss Statement) e indicadores de desempenho econômico 
robustos pode ser a diferença entre conseguir ou não novos investimentos para a nossa unidade de 
negócios no país. Com isso, fica claro então qual a nossa prioridade atual: resultados!”, completa.

Executivos dão conselhos para enfrentar a volatilidade do cenário econômico

O CFO
frente à incerteza
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 Conselhos

A sugestão de Menezes é que os diretores financeiros tenham cautela e paci-
ência neste momento. E deu alguns conselhos: 1) não é momento adequado para 
tomar riscos ou especular. Evite!; 2) cautela e prudência na gestão administrativa 
e financeira da empresa; 3) controle de custos “em todas as suas frentes”, de 
forma a buscar a competitividade comercial necessária e não perder resultado;  
4) buscar novos negócios; vislumbrar novos mercados e aplicações para seus pro-
dutos; 5) inovar em suas ações de produção e inovar, se possível, o seu portfólio 
(criatividade comercial).

 Mais proteção
João Capaz, CFO da Syngenta, companhia especializada na proteção de culti-

vos, destaca que embora inflação, desvalorização cambial e um crescimento eco-
nômico mais lento sejam fatores muito relevantes do ponto de vista macroeco-
nômico, eles afetam as cadeias produtivas do agronegócio de forma diferenciada.

O setor de atuação da Syngenta está mais relacionado à produção de soja, mi-
lho, algodão e café, nichos em que a participação de produtos importados nos 
custos de produção é relativamente mais limitada – diferente do que ocorre na 
produção de carnes ou de farinhas. Por isso, o resultado final para o produtor tem 
sido positivo. “Um real depreciado face ao dólar é um estímulo às exportações, 
aumenta a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional e 
aumenta a renda em reais dos produtores nacionais”, completa.

Segundo o CFO, a busca por maior proteção, por meio da gestão de riscos, 
e por melhores resultados são as prioridades. “Temos reagido ao novo cenário 
macroeconômico com cautelas, em especial no que se refere ao incremento da 
inadimplência e aos riscos a ela associados, procurando utilizar todas as ferramen-
tas de mitigação disponíveis e oferecendo novas soluções ao mercado”.

 Eliminar fraquezas
Os conselhos de Capaz para os CFOs são: 1) utilizar criteriosamente as fer-

ramentas de proteção financeira existentes no mercado; 2) reter os talentos na 
empresa; 3) eliminar suas maiores fraquezas (exemplos: burocracia, estrutura de-
masiado pesada, entre outras); 4) reforço da relação com os clientes para melhor 
entender a realidade, ter maior capacidade de antecipação dos problemas que 
seus concorrentes e reforçar sua liderança; e 5) planejar adequadamente e execu-
tar rigorosamente, mantendo a capacidade de adaptação a situações imprevistas.

 Performance sustentável
Caio Ibrahim David, CFO do Itaú Unibanco, ressalta que não é uma situação 

nova para o mercado brasileiro um cenário com diminuição do ritmo da ativida-
de econômica. “Claro que pelo menor crescimento da economia esse ambiente 
ainda acaba impactando um pouco na dinâmica dos negócios e também desace-
lerando o ritmo de investimentos. Mas é uma situação que já vivenciamos e eu 
realmente acredito que essa dinâmica pode ser retomada com uma agenda mais 
voltada para incentivos à economia e aos investimentos do país.”

Ele destaca que a atuação do CFO, dentro dessa conjuntura, torna-se ainda 
mais relevante, principalmente quando há uma proposta de performance susten-
tável para a empresa. “Independente das situações exógenas, cabe a nós garantir 
que as empresas continuem com um ritmo adequado das suas operações com 
retornos sustentáveis. Sustentáveis, neste contexto, significa uma visão mais de 
médio e longo prazo.”

Caio Ibrahim David 
(Itaú Unibanco)

Rogério menezes 
(Akzo Nobel)

 Governança de risco
De acordo com David, a volatilidade pode trazer impactos aos resultados e aos 

balanços das empresas, mas, quando se tem instrumentos importantes disponibi-
lizados, como uma governança e cultura de risco que permeie toda a organização 
e os controles adequados aos limites de risco, é possível trazer para a gestão da 
companhia uma situação muito mais previsível, que possibilita ao CFO adminis-
trar os cenários de stress de forma mais adequada e tempestiva.

Ele aponta que os CFOs têm ampliado a sua contribuição nas empresas tam-
bém na dimensão risco, antecipando o impacto dessas volatilidades nos resulta-
dos, nos balanços, e na própria gestão. “Essa evolução pode vir a ser maior ainda 
e acredito que é um caminho muito importante para uma gestão mais eficiente, 
com um profundo conhecimento não só da performance, mas também do desem-
penho associado ao risco das operações e dos negócios.”

 Manter investimentos
Alexandre Dinkelmann, CFO da Totvs, analisa que o cenário de 2013 é com-

plexo, e que de fato houve uma redução do nível de confiança dos consumidores 
e dos empresários, mas a situação não deve ser olhada só pelo lado do “copo meio 
vazio”. Segundo Dinkelmann, o lado cheio do copo cheio é igualmente relevante: 
o amadurecimento do debate sobre a agenda de reformas e de mudanças estru-
turais que o Brasil deve perseguir e a diversificação da economia.

Uma das consequências da inflação alta é a pressão de custos, inclusive com mão 
de obra. “Então essa tendência da inflação de serviços mais alta no Brasil nos últimos 
tempos também tem muito a ver com a falta de oferta de mão de obra qualificada. 
Esse desafio não é só nosso, mas de todos os setores da economia.” Realizar treina-
mentos internos, promover um melhor clima de trabalho e a aplicação de mais tecno-
logia dentro de casa são armas para reter talentos e manter a vantagem competitiva.

“É preciso continuar fazendo os investimentos para o futuro porque é dessa 
forma que se ganha vantagem competitiva. Sem investir, nenhuma empresa vai 
conseguir, de fato, crescer no médio e no longo prazo.”

 Ajudar o negócio a crescer
Quando perguntado sobre o maior desafio para o CFO nesse cenário, Dinkel-

mann ressaltou que, além das funções financeiras clássicas, o grande papel do 
diretor financeiro deve ser o de ajudar o negócio a crescer. “Nunca descuidar da 
parte de custos, da disciplina e da gestão financeira, é óbvio, mas minha recomen-
dação é que os CFOs têm que buscar ter algo a mais, ser um parceiro do negócio 
e auxiliar a empresa na agenda de crescimento. Isso também ajuda o próprio CFO 
a abrir novas possibilidades de carreira.”

 Recuperação de resultados
Valdemir Bertolo, CFO da Serasa Experian, afirma que as incertezas, tanto na 

arena macroeconômica como também na arena política, têm deixado empresá-
rios, especialmente em segmentos industriais, mais cautelosos – o que tem dificul-
tado a expansão de investimentos.

“A inadimplência tem crescido e a tendência de curto prazo não é tão boa assim. 
Por isso, frente a esse cenário, procuramos lançar produtos que tenham maior 
agregado para as indústrias. São focados em áreas em os empresários enfrentam 
mais dificuldades, como a melhora do ciclo de concessão de crédito e a melhora 
o nível de recuperação de inadimplência. Essas são as armas que temos usado do 
ponto de vista de mercado”, observou.

Alexandre Dinkelmann 

(TOTvS)
“O CFO tem que ser um parceiro do 
negócio, ajudar a empresa na agenda 
de crescimento. Isso ajuda também o 
próprio CFO a abrir novas possibilida-
des de carreira.”

“O CFO deve buscar novos negócios, 
vislumbrar novos mercados e aplica-
ções para seus produtos; inovar em 
suas ações comerciais e de produção, 
e, se possível, inovar o seu portfólio.”

“Para se ter uma gestão muito eficiente 
é preciso ter um profundo conhecimen-
to não somente da performance, mas 
também da sua associação ao risco das 
operações e dos negócios.”

Oliver Seitz 
(munich RE)
“O conselho que eu daria para alguns 
colegas é realmente ter um foco muito 
alinhado, muito pesado, no negócio, no 
planejamento do negócio. O resultado 
deve vir do negócio e não do ganho na 
ciranda financeira.”
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AUMENTO DO RISCO POLÍTICO

“Quando alguém fala que o risco político está aumentando no Brasil, eu con-
cordo. Mas não é esse tipo espetacular de risco político que você vê em outras 
partes no mundo. Não há aumento de risco de expropriação, nacionalização 
etc.”, afirma Geert Aalbers, diretor-geral da Control Risks no Brasil. Segun-
do Aalbers, o aumento do risco político está relacionado às complexidades da 
maior influência do Estado na economia.

“Houve um otimismo muito forte a partir de 2008 e, com o baixo crescimen-
to em 2011, iniciou-se uma onda de pessimismo que eu também acho um pouco 
exagerada. Mas, claramente, um dos elementos que mais está incomodando 
os investidores e os CFOs de multinacionais não é o ritmo de crescimento da 
economia; é a incerteza e um dos grandes elementos disso é o envolvimento do 
Estado na economia”.

Mas a situação está longe de gerar pânico. O diretor ressalta que as empresas 
que estiverem melhor preparadas e buscarem entender essa dinâmica política 
poderão ter vantagem competitiva em relação às empresas que não querem 
investir por causa da incerteza ou simplesmente fazem isso de forma mais cega, sem entender como os riscos políticos 
podem se manifestar e impactar os seus negócios.

“O país tem uma democracia extremamente estável, uma economia com um bom potencial e, mesmo com um crescimen-
to mais lento, continua sendo um lugar muito interessante para as empresas que estão investindo de fato no longo prazo.”

Mapeamento das relações
O conselho de Aalbers é que embora o risco político não tenha naturalmente um dono de risco dentro da empresa 

(risk owner), o CFO possui muitos atributos na sua função que o tornam fundamental na elaboração de uma resposta 
coordenada para gerenciar esse tipo de risco.

Segundo o diretor, é preciso adotar uma abordagem inclusiva junto aos outros pares na empresa para entender como 
o risco político pode impactar as diversas áreas, aproximando esses gestores. Outro passo importante é mapear todos 
os stakeholders importantes para a empresa e compreender a sua possível associação a esses riscos, buscando maior 
proximidade com esses grupos. Por exemplo, no caso de uma mineradora, a resposta da comunidade no entorno de uma 
obra ou de grupos ambientalistas a medidas políticas pode contribuir para travar um projeto.

“O risco político não envolve só as relações diretas com o Governo, ele tem muitas facetas. Mas é importante que a 
pessoa que está à frente desse relacionamento com o Governo na empresa também seja incluída nesse círculo de pro-
fissionais para uma análise mais coordenada e holística do risco”, completa.

CUIDADO PARA NÃO PERDER O 
BARCO DO INVESTIMENTO

Na visão de Alexandre Chaia, professor de Finanças do Insper, os problemas 
estruturais da economia brasileira não se devem à falta de planejamento do Go-
verno Federal – há vários órgãos competentes realizando esse trabalho – e sim à 
falta de vontade política para interagir mais com a iniciativa privada em setores 
vitais para a economia.

“O Governo Lula parou praticamente todo o processo de privatização e de 
concessão para o setor privado. Esse processo foi retomado no governo Dilma, 
só que de uma forma muito direcionada: ‘as receitas são estas e a margem de lu-
cro que você pode ter é esta’. Isso fez com que o empresário, de alguma forma, 
recuasse, perdendo o interesse em fazer os investimentos.”

Para o professor, essa postura política gerou um conflito: o Estado não con-
segue fazer os investimentos necessários por que faltam recursos; quer que os 
empresários entrem, mas não quer ceder às margens de lucro que os empresá-
rios demandam. Segundo Chaia, outro ponto negativo dessa visão do Estado 

como gestor da economia é uma certa acomodação da iniciativa privada e a incerteza na área fiscal, com as sucessivas 
medidas e pacotes de benefícios para alguns setores sem um direcionamento político claro.

Período de ajustes
Mas a notícia, em médio e longo prazo, é positiva: “Há uma percepção de que esse modelo em que o Estado assu-

me um papel forte de desenvolver a economia e o consumo via órgãos públicos se esgotou”. Segundo o acadêmico, a 
tendência para os próximos anos é que o Governo voltará a ter uma visão mais ampla de construção com a iniciativa 
privada, talvez com margens de retorno mais atraentes para investidores e empresários.

“O que eu vejo agora é que em 2013 e 2014 ainda vamos ter um cenário de ajustes por conta de todos esses efeitos 
políticos que ocorreram. Mas haverá, cada vez mais, um retorno a um processo de construção de uma estabilidade mo-
netária, com um Banco Central mais independente. E com isso, em médio prazo, teremos uma maior estabilidade da  
inflação e, provavelmente, o câmbio voltando para um patamar mais baixo.”

Ele destaca que no curto prazo o cenário ainda não será positivo, mas quem investir agora com visão de médio e 
longo prazo poderá colher frutos positivos. “A economia brasileira deve retomar o ritmo de crescimento em 2015.  
Se você investir agora com essa visão, poderá sair na frente das outras empresas que só vão começar a investir nesse 
período, quando perceberem que a economia voltou para a estabilidade. Mas aí podem estar perdendo esse barco 
do investimento.”

Matéria de Capa
Segundo Bertolo, o foco das empresas deve ser na recuperação do resultado. 

“Até mesmo porque se você não consegue gerar resultados positivos no curto 
prazo, você fica sem condições competitivas no futuro.”

 Busca por equilíbrio
Para ele, o grande desafio para CFOs e CEOs nos próximos anos será ba-

lancear a necessidade de buscar resultado de curto prazo, sem perder o olhar 
para as oportunidades que o Brasil apresenta. Ele destaca que o CFO deve 
trabalhar junto com o CEO no controle absoluto do deslocamento de custos 
da organização. “Essa é a principal dica: olho nos custos e sem perder de vista 
as perspectivas futuras de melhoria. Eu ainda vejo o Brasil com alto potencial 
e as empresas que realmente trabalharem essa dimensão de inovação, produ-
tividade, competitividade, vão estar muito melhor posicionadas para ganhar 
mercado no futuro.”

Geert Aalbers 
(Control Risks)

Alexandre Chaia 
(Insper)

 Foco no negócio
Oliver Seitz, CFO da resseguradora Munich RE do Brasil, afirma que o grande 

desafio para as empresas – e o desafio pode ser oportunidade também – é focar 
mais no próprio business. “É preciso ajustar cenários, colocar mais força em cima 
de ajustes de pactos fiscais que devem ser feitos, focar em rentabilidade e susten-
tabilidade, em médio e longo prazo. Temos que, cada um no seu setor, fazer com 
que essa recuperação dos resultados ela venha através do negócio e não apenas 
da área financeira.”

Ele destacou que em épocas passadas, por conta da própria instabilidade eco-
nômica do país, o foco de diversas empresas internacionais e algumas locais era 
no imediatismo. “Eu acho que o Brasil não precisa e não deve mais ter esse tipo de 
investimento imediato, apenas os venture capitals. Isso não faz o país crescer em 
médio e longo prazo. Então o que a gente precisa é ter: mais volume, talvez com 
margens mais reduzidas, e focando em longo prazo.”
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 Melhora da performance
O conselho que ele dá para os colegas CFOs é ter um foco muito alinhado e 

forte no planejamento do negócio. “Já vi casos de algumas empresas em que o 
negócio não era rentável e o resultado geral era, na realidade, ganho através do 
diretor financeiro na ciranda financeira. É óbvio que, dependendo do business, isso 
ainda existe fortemente, mas o foco tem que ser muito mais na lucratividade do 
negócio”, argumenta.

Ele destaca que a função do CFO deve gerar valor para a empresa. “É muito 
mais um CFO envolvido com o negócio, fazendo um bom acompanhamento de 
cada unidade de negócio. Ouvi até dizer de um CEO que nestes momentos se 
percebe que às vezes a função do próprio CFO transcende a do CEO, pois você 
tem que estar sempre um pouco à frente com a geração de números do negócio. 
Esse é o foco.”

 De olho nas oportunidades
Ricardo Felice, CFO do escritório Demarest Advogados, afirma que o cenário de 

desafios na economia brasileira tende a durar por um prazo mais longo. Ele aponta 
que ainda há incerteza em relação a se os indicadores econômicos estão realmente 
se deteriorando ou só se acomodando em novos patamares. “Fatores externos e 
internos como substituição do Ben Bernanke no FED, China andando de lado, si-
nais de recuperação nos Estados Unidos ainda confusos, eleições presidenciais no 
Brasil, Mantega cai, não cai... Tudo isso prolonga essa incerteza”, completa.

De acordo com Felice, em tempos como estes, é importante a gestão da empre-
sa estar 100% alinhada. “O CFO precisa estar ligado todo o tempo ao termôme-
tro que lhe passa o diretor comercial: como estão as vendas, o pipeline, reação de 
clientes a preços, etc”, aponta.

Segundo Felice, em uma empresa de serviços, o CFO precisa acompanhar as 
taxas de ocupação dos profissionais indicando aonde possa estar existindo ociosi-
dade. “Otimização dos recursos humanos é chave para manter a margem no nosso 
negócio.” O diretor afirma que um desafio adicional é monitorar eventuais aumen-
tos de inadimplência: “como encará-los, negociá-los e resolve-los é uma arte”.

No cenário atual, destaca Felice, há diversas oportunidades para o CFO: revi-
sar estruturas de precificação e adaptá-las a um ambiente mais competitivo; ana-
lisar alternativas de fornecedores de produtos e serviços otimizando o binômio 
custo-qualidade; e desenvolver novas políticas de exposição ao risco nunca antes 
testadas. “Períodos de instabilidade são os melhores para se identificar oportuni-
dades. Lembra que em chinês o ideograma que representa crise é o mesmo que 
representa oportunidade?”, conclui. v

"ASPAS"

“É preciso planejar adequadamente e executar rigorosamente, mantendo capacidade de adaptação a situações 
imprevistas.”
João Capaz (Syngenta)

“O CFO tem que trabalhar, junto ao CEO, no controle absoluto do deslocamento de custos da companhia. Tem que 
buscar a produtividade e melhorar a eficiência interna da organização, justamente para permitir que a companhia 
tenha os recursos necessários para continuar investindo nas suas apostas estratégicas.”
Valdemir Bertolo (Serasa Experian)

Ricardo Felice
(Demarest Advogados)
“Períodos de instabilidade são os melho-
res para se identificar oportunidades.”
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Planos de 
Descomissionamento 
para a gestão sustentável 
de instalações industriais

Artigo

Durante séculos, unidades industriais e/ou de minera-
ção foram simplesmente abandonadas, no f inal do seu 
ciclo de vida, sem nenhuma avaliação das consequên-
cias ambientais e socioeconômicas. Hoje em dia esta 
opção é inaceitável.

Um PD (Plano de Descomissionamento) é uma es-
tratégia de longo prazo de desativação de um empre-
endimento, com as premissas de minimizar passivos e 
maximizar ativos (baseado na destinação de uso futu-
ro da área) – dentro de um contexto ambiental, social, 
econômico e de imagem da empresa, visando inclusive 
oportunidades para pós-desativação. Ele atende aos 
conceitos mais avançados de sustentabilidade e padrões 
globais de excelência em gestão socioambiental.

O PD consiste em um conjunto de avaliações e ações 
a serem incorporadas desde a fase de projeto do empre-
endimento, que deve ser atualizado a cada período de 
três a cinco anos, ou quando houver mudanças signi-
f icativas. O adequado descomissionamento de um em-
preendimento reduz a exposição da empresa a riscos de 
ações judiciais (inclusive aos diretores e/ou gerentes) e 
minimiza o potencial de dano à imagem da companhia.

A elaboração de um PD torna-se cada vez mais impres-
cindível por diversos motivos, que incluem atender: (i) de-

terminações legais; (ii) políticas corporativas de empresas 
nacionais e multinacionais; (iii) demonstrações e obriga-
ções socioambientais e planos de manejo requeridos por 
agentes f inanceiros internacionais; (iv) regulamentações 
do mercado de capitais em bolsas de valores; e (v) evitar 
a situação de áreas manejadas deficientemente, cuja re-
cuperação aumenta ao longo dos anos.

O adequado planejamento para o fechamento pode pro-
teger acionistas, governos, fornecedores, comunidades lo-
cais e as gerações futuras dos impactos socioeconômicos 
do fechamento, assim como reduzir o passivo ambiental, 
recuperar ambientes degradados e resultar em um balanço 
positivo para a região onde se insere o empreendimento.

Os principais aspectos na elaboração de PD estão re-
lacionados com:

(i)  o planejamento e gerenciamento para redução ou 
eliminação dos impactos ambientais adversos – e 
obrigações f inanceiras relacionadas;

(ii)  estabelecimento de condições físicas, químicas, 
biológicas e sociais que satisfaçam as exigências 
das agências reguladoras;

(iii)  minimização de riscos para saúde e segurança pública;
(iv)  avaliação de futuras destinações de uso que maxi-

mizem os ativos existentes;

Por Rolando Gaal Vadas*

(v) estimativa de custos e avaliação de ativos;
(vi)  subsídios para a gestão f inanceira das obrigações 

existentes.
O PD deverá possibilitar atingir a estabilidade física, 

química e biológica na área após o fechamento, no me-
nor tempo possível, utilizando-se técnicas adequadas.

O Plano de Descomissionamento incorpora um con-
junto de avaliações e ações estratégicas pró-ativas que 
devem ser incorporadas desde a fase de projeto do em-
preendimento, de modo a evitar ou reduzir os passivos 
sociais, ambientais e f inanceiros no f im da vida ope-
racional do empreendimento, prevendo até uma nova 
função pós-fechamento. A gestão da unidade industrial 
durante seu ciclo de vida deverá ser inf luenciada pelos 
usos futuros def inidos no PD.

Ele incorpora metodologias modernas de avaliação 
de riscos e de gestão socioambiental de curto, médio e 
longo prazo. É fundamental entender como as diversas 
decisões e ações realizadas durante o planejamento, ex-
ploração, desenvolvimento e implantação de um empre-
endimento têm efeitos-chave nos custos e nos impactos 
sociais, ambientais, econômicos e de imagem no fecha-
mento do mesmo.

O gerenciamento ambiental efetivo de um plano de 
ações para descomissionamento requer, necessariamen-
te, processos reconhecidos, ef icientes e transparentes 
que, além de levarem ao atendimento dos requisitos le-
gais e às demandas técnicas, contemplam também as 
demandas socioeconômicas e a interação dos stakehol-
ders – grupos de interesse que serão afetados pelo refe-
rido plano.

A participação da comunidade local no processo de 
elaboração do PD é fundamental. Quanto maior é o en-
volvimento da comunidade a respeito dos usos futuros e 
do gerenciamento da área em desativação, mais efetivo 
será o PD. Usualmente, são os habitantes de locais adja-
centes e de jusante à área do empreendimento que mais 
se preocupam, se envolvem e questionam o processo. 
Comunicação é essencial em todas as etapas.

Um PD é feito por aproximações sucessivas. Antes da im-
plantação de uma nova unidade (ou durante sua fase ativa 
de operação), o plano é caracterizado como conceitual.

O PCD (Plano Conceitual de Descomissionamento) 
tem como objetivo descrever as diretrizes e orientações 
gerais para a desativação de uma unidade industrial. 
Este PCD deve ser atualizado no mínimo a cada cinco 
anos, ou a intervalos menores, se houver modif icações 
substanciais em uma unidade.

Cinco anos antes da data prevista para encerramento 
das atividades industriais, o PCD deve ser revisto, na 
forma de um Projeto Básico de Descomissionamento, 
que descreverá as medidas a serem adotadas para atin-
gir os objetivos de desativação. Todas as medidas cons-
tantes do plano deverão ter seus custos estimados.

Projetos executivos detalharão medidas individuais ou 
grupos de medidas integrantes do projeto básico. Dois 
anos antes da data prevista para o encerramento das 
atividades industriais, deverá ser preparado um PED 
(Projeto Executivo de Descomissionamento), contendo 
o dimensionamento e a estimativa de custos detalhada 
de cada medida ou programa.

Após o término da etapa de implementação das me-
didas nos meios físico, biótico e antrópico previstas no 
Projeto Executivo, tem início a etapa denominada Pós-
-Fechamento, quando a área deve ser objeto de moni-
toramento ambiental e geotécnico e a empresa deverá 
estar preparada para realizar atividades de manutenção 
(seja na forma de cuidado passivo, seja na forma de cui-
dado ativo) por um período mínimo de cinco anos.

A duração desta etapa deverá ser definida no PED, le-
vando em conta as particularidades locais. O acompanha-
mento das ações desenvolvidas para minimizar os impac-
tos no meio antrópico, também é objeto dessa etapa. v

Rolando Gaal Vadas – Engenheiro em Planej. e Gerenciamen-
to de Projetos Ambientais, Ph.D, e membro do Conselho de Sus-
tentabilidade do IBEF SP.
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O novo CFO:  
a profissão  
do futuro

Insights Tecnológicos

Por Rodrigo Kede
Presidente da IBM Brasil

D
iv

ul
ga

çã
o

IbEF NEWS ~ JULHO/AGOSTO 201346

Vinte anos atrás, o Chief Financial Officer (CFO) era 
apenas um profissional de excepcional habilidade 
com números, sempre preocupado com riscos, mas 

não se esperava que ele administrasse as empresas. Hoje 
em dia, seu papel tornou-se muito mais estratégico para 
as companhias, elevando-o a um novo patamar: o de Chief  
Future Officer.

Atualmente, com o nosso planeta ficando cada vez mais 
interconectado e inteligente, as mudanças parecem ter se 
transformado em uma verdadeira “regra”. Tudo acontece 
em ritmo acelerado. Novos mercados surgem com a mesma 
rapidez que outros desaparecem. O crescimento exponen-
cial de dados é um fato e o uso do Big Data pode ser uma 
arma contra os problemas socioeconômicos. Mas, com ele, 
surgem também novas questões.

E quem melhor para trafegar neste ambiente turbulento 
do que o CFO de uma empresa?  Afinal, a área financei-
ra de uma corporação faz a gestão da informação, analisa 
custos, monitora a economia de modo geral, bem como os 
investimentos das companhias. E, hoje, uma nova geração 
de CFOs vai ainda mais longe. Com uma visão ampla do 
negócio, maior variedade de dados e análises mais avança-
das, eles estão preparados para identificar os pontos fortes e 
fracos dos negócios, descobrir novas oportunidades de mu-
dança e capitalizar em cima delas.

Os CFOs de hoje precisam ser altamente qualificados. 
Habilidades de liderança e articulação são fatores-chave 
para o sucesso, bem como a gestão da comunicação e de 
pessoas. A mudança de papel desses profissionais é impul-
sionada por um conjunto de capacidades analíticas. Além de 
uma sólida atuação financeira, os CFOs estão, definitiva-
mente, na vanguarda do debate estratégico.

Por isso, podemos afirmar que o CFO é um dos profis-
sionais mais influentes dentro de uma organização, pois 
conhece muito bem as tendências de mercado. Medindo 

eficiência e criando agilidade, esses profissionais ajudam 
as empresas a manterem suas operações dentro dos orça-
mentos previstos, respeitando prazos, mas sem perder o 
foco nos negócios.

Hoje, o maior risco das empresas é o da “não transfor-
mação”. Uma empresa conectada produz não apenas um 
grande volume de dados, mas cria novos sistemas financei-
ros, além de falar com seus clientes, com o mercado e atuar 
nas mídias sociais. E os CFOs, que sempre usaram dados 
para avaliar seus negócios, agora precisam também desen-
volver relações com os diversos públicos e departamentos 
das companhias. Eles precisam padronizar e integrar pro-
cessos – do front office ao back office –, fazendo o gerencia-
mento das equipes, avaliando melhor os clientes e atenden-
do com agilidade às expectativas do mercado.

Anteriormente, a atuação dos CFOs estava voltada es-
pecificamente para as finanças. Eles precisavam criar ope-
rações financeiras eficazes e eficientes; compreender a 
situação das empresas e protegê-las com uma gestão cui-
dadosa de caixa e capital. Agora, eles precisam dirigir as 
empresas com agilidade e integração; ajudar a tomar as 
melhores decisões para os negócios antecipando o futuro, 
e liderar a inovação do modelo de negócios por meio de 
uma nova disciplina de performance.

Em nossas pesquisas recentes com CFOs em todo o mun-
do, descobrimos um padrão interessante. As empresas cujos 
CFOs se destacam nos negócios e na eficiência financeira, 
tiveram crescimento de receita e maior retorno do capital 
investido – uma perspectiva para agradar a qualquer CEO.

Com tudo isso, será que ainda falta alguma coisa para este 
profissional? A resposta talvez seja a de encontrar novas fon-
tes de crescimento estratégico, um desafio para a maioria 
destes profissionais. Além disso, mostrar a importância da in-
tegração dos dados através de sua empresa, extraindo algum 
valor das informações que circulam pela sua organização. v

Elaboração do 
Orçamento 
Periódico

Ponto de Vista

O Orçamento, também conhecido como Budget, 
é uma peça importante de gestão. De fato, ele é 
um dos elementos do modelo, já antigo e ainda em 

uso, conhecido como "APO" (Administração por Objeti-
vos). O modelo de elaboração de um orçamento para uma 
organização varejista não varia muito em relação a outras 
organizações. Comentarei três variações de modelo de Or-
çamento em que participei: a) descentralizado; b) centrali-
zado e c) base zero.

Em comum, esses modelos utilizam premissas que incluem 
dados históricos (resultados, quadro e despesas de pessoal, 
despesas gerais; alíquotas de impostos diretos e indiretos); 
índices macroeconômicos reais e estimados; informações 
sobre aberturas de novas lojas (concorrência e rede); com-
portamento de preço das principais categorias.
a. Descentralizado – As lojas são responsáveis por de-

senvolver os seus objetivos para o ano seguinte. Esses 
objetivos serão desdobrados em estratégia e plano de 
ação, por sua vez, refletidos em uma Demonstração de 
Resultados e um Plano de Investimentos. Esses docu-
mentos (parte discursiva e numérica) são apresentados 
à divisão regional, onde são discutidos e, uma vez apro-
vados, serão objeto de discussão, pela estrutura regio-
nal, juntamente à matriz.

b. Centralizado – Nesse modelo, as lojas recebem da ma-
triz uma proposta já formulada de orçamento, cabendo 
às mesmas apenas criticar e, eventualmente, propor 
alguma alteração. Adicionalmente, devem distribuir as 
vendas por categoria e diarizá-las. As despesas, igual-
mente, são objeto de mensalização. O orçamento de 
gastos de capital (investimentos em construção e re-
formas, substituição de equipamentos ou novos, ligados 
a novos projetos) é definido pela área de Expansão ou 
Operações (depende da organização). A loja tem parti-
cipação limitada no processo.

c. Base Zero – A grande diferença está no seu conceito 
original. Geralmente, para se construir o orçamento to-
mam-se por base os dados históricos. Já no Orçamento 
Base Zero, eles são tomados somente como referência 

para análise. Cada linha do orçamento deverá ser obje-
to de redefinição, pois questiona-se a razão da existên-
cia de cada gasto (e consequentemente as atividades ou 
processos que o originam). Outra diferença importante 
é a utilização de benchmarking externo (preço, volume, 
utilização, modo de contratação).

Além disso, para funcionar bem, as grandes linhas de gas-
tos são agrupadas em pacotes e cada pacote passa ter um 
gestor responsável por ele; há também reuniões periódicas 
de acompanhamento. Para funcionar, esse modelo precisa 
contar com o apoio da Direção da empresa, em conjunto à 
implantação de uma cultura de desempenho.

Os documentos produzidos ao final serão: Demonstração de 
Resultado e orçamento por loja; Demonstração de Resultado e 
investimento consolidado ao nível de região ou divisão (a critério 
da empresa); e Consolidados em nível da empresa: Demons-
tração de Resultado; Demonstrativo de Fluxo de Caixa; Or-
çamento de Capital (Investimentos) e o Balanço Patrimonial.

Essas peças são muito importantes para a gestão do ne-
gócio e sua visualização futura, pois permite aos administra-
dores identificar:
•	 Se suas escolhas e decisões mantêm ou aumentam a 

solvência da empresa (Balanço Patrimonial);
•	 Se submete ao teste da utilização eficiente dos ativos e 

ao teste do crescimento (Demonstração de Resultado). 
Uma empresa que cresce em receita, de maneira susten-
tável, significa a validação da sua aceitação pelos clientes;

•	 Se o modelo de negócio vigente é sustentável (Demons-
trativo de Fluxo de Caixa).

Ao final, a empresa de varejo utiliza esse ciclo de elabora-
ção do Orçamento anual para: identificar e prevenir riscos 
ao negócio; antecipar suas necessidades e ou mesmo seus 
limites (em termos de recursos); e alinhar os objetivos das 
pessoas com aqueles da empresa.

O processo de avaliação, discussão, negociação e estabe-
lecimento de desafios é, a meu ver, o mais importante na 
elaboração do Orçamento. Trata-se de uma oportunidade 
de aprendizado, formação, e de construção e consolidação 
de escolhas feitas. v

Por Rubens Batista,  
sócio da 2B Partners
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Artigo INEPAD

O comportamento 
recente das taxas 
e spreads para 
pessoa jurídica

Nos últimos meses, notou-se um comportamento distinto no mercado ban-
cário nacional: bancos diminuíram suas taxas e spreads e se adequaram a novos 
padrões impostos ao segmento. O movimento de diminuição de taxas e spreads 
foi generalizado, perceptível tanto para quem utiliza os serviços de pessoa física 
quanto para as empresas que utilizam os serviços voltados para pessoa jurídica. 
No caso das PJ, ocorreram reduções de taxas em cartões empresariais, cheque 
especial, incentivos ao crédito, aumento de prazo de pagamentos, entre outros.

Dessa forma, é prudente a análise do comportamento das taxas de juros e spreads 
para pessoas jurídicas no que tange aos recursos de origem livre e direcionada.

O comportamento da taxa de juros das operações financeiras com recursos 
livres apresentou movimento de queda (Gráfico 1). Em abril de 2011, a taxa estava 
em 26,3%; já em dezembro de 2012, momento em que alcançou o mínimo do pe-
ríodo, estava em 18%. O comportamento de queda se deu, em geral, até dezem-
bro de 2012. Nos meses de 2013, os valores se recuperaram da mínima ocorrida 
em dezembro, passando para 19,2%.

Gráfico 1 – Taxa de juros para operações de crédito com recursos livres (PJ)
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Por Prof. Dr. Alberto Borges Matias 
com o apoio de João Gabriel Sehn

O comportamento do spread para recursos livres acom-
panhou o da taxa de juros (Gráfico 2), apresentando queda 
no período e com mínimo em dezembro de 2012. O spread 
estava em 14,7 p.p. em abril de 2011 e passou para 11,23 p.p. 
em abril de 2013, com mínima de 10,7 p.p.

Gráfico 2 – Spread para operações de crédito com recursos 
livres (PJ)

Em primeira análise, notou-se um mesmo padrão de 
queda para as variáveis de recursos direcionados (Gráfico 
3), mas não tão estável quanto o ocorrido com os recursos 
livres. Há um comportamento instável entre abril/2011 e 
junho/2012, que resulta em um sutil aumento, seguido por 
um movimento de queda constante até dezembro de 2012, 
onde novamente ocorre o mínimo do período. Os valores 
passaram de 10,4% em abril/2011 para 10,9% em abril/2012 e 
7,2% em abril/2013 (mesmo valor de dezembro/2012).

Gráfico 3 – Taxa de juros para operações de crédito com 
recursos direcionados (PJ)
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na série de recursos direcionados. Neste caso a semelhan-
ça é mais forte (Gráfico 4). Novamente, há um movimento 
mais instável entre abril/2011 e abril/2012, em que ocorreu 
pequena alta, seguido por um comportamento de queda 
até abril/2013 (apresentando mínimo em dezembro/2012).
Os níveis passaram de 4,5 p.p. em abril/2011 para  
5,15 p.p. em abril/2012 e 2,48 em abril/2013, com mínimo 
de 2,1 p.p. em dezembro/2012.

Gráfico 4 – Spread para operações de crédito com recursos 
direcionados (PJ)

A análise das séries apresentadas demonstrou ser um bom 
momento para que empresas que dependem do capital de 
terceiros, especificamente do mercado bancário, analisem 
a implementação de possíveis planos de investimento. Além 
da significativa redução da maior parcela de custos desses 
recursos, outros benefícios financeiros são oferecidos pelas 
instituições. No contexto de acirrada competição global, 
fortalecer o ativo fixo da empresa, por exemplo, via moder-
nização ou expansão, são questões que estão na pauta das 
decisões estratégicas das organizações. Contudo, mesmo o 
cenário sendo favorável, sempre se deve verificar o custo 
efetivo da operação para garantir a viabilidade e sustentabi-
lidade do negócio. v
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Por Octavio de Barros

Aqueles que acham que vida de economista é fácil, não sabem de nada. Quando pensamos que temos em nossas mãos 
um cenário razoável, bem ponderado, coerente, bem debatido com um time qualificado, vem uma tempestade per-
feita e nos vemos obrigados a começar tudo da estaca zero. Somos sempre colocados em xeque porque a realidade 

recorrentemente teima em nos contestar. Cada dado novo que surge também contesta a teoria sobre a qual nos embasamos.
Nelson Rodrigues dizia ironicamente que “se os fatos não confirmam a teoria, tanto pior para os fatos”. Mas na prática, 

temos que ter serenidade diante das incertezas apesar de frequentemente nos atribuírem dons de adivinhos quando somos 
no máximo modestos construtores de cenários. Aprendi que o pior momento para se fazer revisões de cenário é no auge da 
turbulência. As chances de errar aumentam. Mas não podemos deixar de refletir sobre o que encontraremos pela frente.

Isto posto, estamos diante de fatos inusitados que nem o mais iluminado dos futurólogos poderia prever. Mobilizações po-
líticas súbitas por todo o país – cuja natureza ainda está longe de ser plenamente compreendida – terão consequências sobre 
a economia e sobre as expectativas dos agentes econômicos sejam eles consumidores ou empresários. Por mais que revele 
para o mundo um país democraticamente sólido, traz incertezas adicionais na economia.

Da mesma forma, a mudança de comunicação do FED (banco central americano) antecipando a retirada dos estímulos 
monetários teve repercussões globais muito maiores do que qualquer pobre mortal poderia antecipar: uma minicrise de 
países emergentes. Os mercados passaram a considerar um deslocamento de capitais dos emergentes para os Estados 
Unidos, pressionando os juros e o câmbio em praticamente todos os países – e no Brasil sentimos muito claramente. No 
Brasil, quando o câmbio anda mais forte, os agentes econômicos automaticamente leem isso como sintomático de pro-
blemas, quando não de crise.

E agora, qual poderá vir a ser a resposta da política econômica brasileira diante desses novos desafios que não estavam no 
radar? Na minha visão, o cenário ficou bem mais complicado e desafiador para o Executivo e para o Bacen. As pressões das 
ruas são por mais gastos, por mais contraditória que seja a percepção de que a sociedade quer mais austeridade nos gastos 
públicos e melhor uso dos recursos orçamentários. Seria sensato que, diante das pressões, o governo buscasse mecanismos 
mais amplos para lidar com essas inevitáveis pressões.

O mais inteligente deles seria uma iniciativa que, por lei, limitasse o crescimento do gasto público total ao crescimen-
to do PIB nominal. Seria um marco balizador, tão importante quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, que impediria o 
risco de descontrole fiscal e de piora na relação dívida/PIB. Penso que seria um tremendo desperdício depois de tanta 

Reviravolta política 
e econômica
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mobilização social que não tivéssemos como subproduto disso tudo iniciativas que garantissem o melhor uso dos recursos 
públicos. É o tipo de oportunidade que não se deveria desperdiçar. Mas já perdemos outras oportunidades no passado e 
mais essa não seria surpresa.

Outro aspecto que temos que considerar é que diante das pressões políticas muitos preços administrados podem ser sub-
-reajustados daqui para frente, inclusive no ano eleitoral de 2014. Prefeitos, governadores e o Executivo federal possivelmen-
te se sentirão inseguros politicamente no ano eleitoral ao reajustar preços públicos como água, luz, esgoto, energia, gasolina 
etc. Podemos ter uma inflação de “administrados” tão baixa quanto a observada em 2013 (estimamos em 1,8%, depois do 
cancelamento do aumento de transportes, de pedágios e de energia em alguns estados).

Isso, de um lado, alivia a pressão inflacionária facilitando a vida do Banco Central, mas cria profundas incertezas para quem 
pretende investir em infraestrutura vendo o risco de seus contratos serem alterados a qualquer pressão política das ruas. 
Nada mais inconveniente num momento em que o país precisa avançar nos investimentos infraestruturais para aumentar a 
produtividade, o único remédio relevante a se prescrever nesse momento.

Quanto às pressões na curva de juros e no câmbio, vejo como incontornáveis na medida em que estamos diante de uma 
ampla e nova precificação de ativos dos países emergentes após a mudança de comunicação do FED. Em que pese o exagero 
na abertura das curvas longas de juros no mundo todo, acreditamos que alguma moderação possa ocorrer pelo fato de que 
a recuperação da economia americana, por mais alvissareira que possa ser, não resistirá incólume à desaceleração chinesa já 
consensual e à ainda medíocre performance da economia europeia mesmo sem os riscos sistêmicos observados até pouco 
tempo atrás. Da mesma forma, a desvalorização de moedas, sobretudo de emergentes como o Brasil, pode ter alguma aco-
modação. Mas não muita.

Especificamente quanto à política econômica brasileira, eu apostaria que a autoridade monetária não tem nenhum 
interesse em agregar volatilidade à já existente e manteria seu plano de voo de novas rodadas de aumentos sem alteração 
na sua intensidade. No câmbio, parece plausível que o fundamento será respeitado sancionando uma depreciação maior 
do que esperávamos, mas o Banco Central não se furtará a eliminar a “espuma” que por ventura fique evidente devido 
ao excesso de volatilidade.

Na minha visão, a autoridade econômica, nessa altura do campeonato, não tem interesse em gerar mais marolas e agirá 
com a serenidade e o bom senso que o momento político e econômico requer. v
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Ivanyra Correia
Líder do IBEF MulherDicas para atingir 

a liderança

Primeiramente, gostaria de agrade-
cer o convite, feito por José Claudio 
Securato e Luciana Medeiros Von 
Adamek, para assumir o IBEF Mulher. 
Sinto-me lisonjeada em liderar esta ini-
ciativa dentro do IBEF SP.

No Brasil, as mulheres representam 
45% da força de trabalho. Contudo, 
segundo a FGV, somente 3,9% dos pre-
sidentes de conselho e 3,4% dos CEOs  
são mulheres no Brasil. Como reverter 
este quadro?

Um estudo recente desenvolvido 
pela Korn/Ferry, uma das principais 
empresas de contratações de executi-
vos no mundo, intitulado Practical tips 
for women in leadership, enumera algu-
mas recomendações para as mulheres 
que almejam posições na alta gestão:

Planejamento – aonde você quer 
chegar? Obter uma posição de dire-
ção não acontece por acaso. Exige 
planejamento, em especial no caso 
da mulher, que além de se qualificar 
e galgar posições, necessita planejar a  
maternidade.

Novas experiências – por que sair 
da zona de conforto? Para ser um 
executivo completo é fundamental se 
autoconhecer e buscar experiências 
que lhe capacitem nos gaps identifi-
cados para a obtenção da almejada 
posição de alta gestão. Manter-se na 
zona de conforto limita as chances de 
crescimento profissional.

Autoconfiança – por que é impor-
tante? Quando se compara executi-
vos de diferentes gêneros, a principal 

diferença detectada é a autoconfiança.  
Mesmo quando se compara executi-
vos com a mesma qualificação, a exe-
cutiva tende a subestimar a sua com-
petência e o executivo, ao contrário.  
A mulher tende a declinar uma posi-
ção quando ela julga que não atende 
a totalidade dos requerimentos; este 
comportamento é raro em um execu-
tivo do sexo masculino.

Conforme o estudo da Korn/Ferry, 
existem três tipos de confiança no âm-
bito profissional, que seriam: técnica, 
política e social. Em geral, a mulher é 
muito aplicada em sua formação aca-
dêmica, resultando em uma alta qua-
lificação técnica. O grande desafio 
reside nas outras duas áreas. Quanto 
mais alto se caminha na pirâmide hie-
rárquica, maior a confiança necessária 
em sua habilidade social e política.

Faça o seu marketing – como ser 
notado? A mulher executiva, em ge-
ral, não faz um bom marketing pessoal 
e, muitas das vezes, acredita que será 
lembrada somente por seu conheci-
mento técnico e alto desempenho. 
Naturalmente, competência é um pré-
-requisito fundamental. Contudo, é 
importante se expor, pedir promoção, 
se candidatar para as posições que es-
tão em aberto. Seja o seu próprio rela-
ções públicas.

Mentores – quem pode ajudar?  
A mulher, como mencionado antes, 
não ressalta os seus feitos como de-
veria. Neste contexto, se torna ainda 
mais importante a executiva buscar 

mentores para a sua melhor exposição 
dentro do contexto da organização.

Feedback – quem lhe dará o feed-
back verdadeiro? O exercício de feed-
back, para a mulher, é encarado de um 
modo mais pessoal quando comparado 
com os homens. Ao demonstrar que fi-
cou sensibilizada pelo feedback, existem 
grandes chances de inibir o outro de 
prover um retorno verdadeiro no pró-
ximo exercício. O exercício de feedback 
verdadeiro é muito importante para o 
crescimento profissional e a executiva 
precisa gerenciá-lo da melhor forma 
possível para o seu próprio benefício.

Perfeccionismo – qual é o preço? 
A busca pela perfeição é uma cons-
tante para a mulher. Esta atitude ini-
be, muitas vezes, a mulher executiva 
a arriscar e sair da zona de conforto. 
Um executivo precisa arriscar e ser de-
safiado constantemente.

Negociar – como pedir aumento? 
A mulher tem dificuldade de pedir, de 
modo assertivo, um aumento salarial 
ou promoção. A tendência de achar 
que será reconhecida, sem precisar se 
expor, inibe uma certa agressividade 
necessária quando se solicita um au-
mento salarial.

Finalizando, networking é funda-
mental. Devido às inúmeras atribuições 
que possui, existe uma tendência de a 
mulher não fazer um bom networking. 
Neste contexto, ser associada a uma 
instituição de renome, como o IBEF SP, 
se torna ainda mais importante.

Saudações Ibefianas. v

Minibiografia

No dia 31 de agosto, Roberto Carvalho de Azevêdo tomará 
posse como novo diretor-geral da Organização Mundial 
do Comércio. Aos 55 anos de idade – e três décadas de-

dicadas à diplomacia – Azevêdo é o primeiro brasileiro a comandar 
uma organização chave da governança global.

Nascido em Salvador (BA), ele não tardou em ganhar o mundo. 
Formou-se em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília e 
iniciou sua carreira diplomática nos anos 1980, no Ministério das Re-
lações Exteriores. Serviu as embaixadas do Brasil em Washington 
(1988-1991) e Montevidéu (1992-1994). Foi transferido para Gene-
bra em 1997.

Em 2001, participou da criação da Coordenadoria geral de litígios 
do Ministério das Relações Exteriores. Impressionou o então embai-
xador, Celso Amorim, por sua postura nas reuniões que trataram da 
maior contenda comercial entre Brasil e Canadá (Embraer x Bom-
bardier). Azevêdo dirigiu a Coordenadoria por quatro anos.

Tornou-se chefe do departamento econômico do Ministério em 
2005. Nos três anos seguintes, foi subsecretário geral de assuntos 
econômicos. Desde 2008, Azevêdo é o representante permanente 
do Brasil na OMC. Foi chefe de delegação em litígios importantes 
vencidos pelo país, como nos casos dos subsídios ao algodão contra 
os Estados Unidos e ao açúcar contra a União Europeia. O cargo 
que lhe rendeu a reputação de hábil negociador e conciliador.

Azevêdo irá substituir o francês Pascal Lamy no comando da 
OMC após ter passado por uma rigorosa peneira com mais oito can-
didatos e consulta aos 159 países membros. Um dos grandes desafios 
do novo diretor-geral da OMC será reativar as negociações da Ro-
dada Doha para liberalizar o comércio mundial, estagnadas há anos.

Roberto Azevêdo 
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

O melhor livro que explica a crise financeira mundial iniciada em 2008, na minha opinião, é o 
livro A Lógica do Cisne Negro escrito por Nassim Taleb em 2007. Como pode um livro escrito 
antes da crise, sem nenhum argumento ex-post, explicá-la? Na verdade, o livro não explica a crise 
diretamente; ele explica de maneira genérica as forças que regulam eventos batizados de “Cisnes 
Negros”, que são eventos imprevisíveis, de altíssimo impacto e que depois que acontecem existe 
toda uma sequência lógica de fatos que “justificam” que aquilo iria acontecer.

Recentemente, Taleb lançou um novo livro em que criou mais um conceito: o conceito de anti-
fragilidade, que vem a definir eventos que se beneficiam da desordem, dos imprevistos.

Como ele explica, existem coisas que são frágeis (ou seja, quebram facilmente) e outras coisas 
que são fortes (que para quebrar precisam de mais força).

Acontece que o contrário de fraco não é forte; na verdade, não existe uma palavra que des-
creva o oposto de frágil. E aí surge o conceito de antifragilidade, que são coisas que não só não 
“quebram” quando se aplica uma força nelas, mas que se beneficiam desta força e ficam ainda 
mais fortes!

Pense numa crise como uma força externa. Durante uma crise, quase toda a economia sofre. 
Empresas que vendem produtos supérfluos (ou que não sejam de primeira necessidade) são alta-
mente frágeis e são as primeiras a sofrerem; imagine uma agência de viagens!

Outras empresas, como um supermercado, são mais fortes e robustas, mas também sofrerão; 
não tanto quanto a agência de viagens, afinal você pode ficar sem aquela viagem para a Europa, 
mas não sem comer.

E o que seria uma empresa antifrágil? É aquela que se beneficia da crise. Uma agência de co-
branças, por exemplo, quanto mais forte for a crise, mais clientes ela terá.

Digamos que você queira investir seu dinheiro em alguém que esteja abrindo um negócio ou 
então que você esteja contratando um presidente para uma empresa. Quem você prefere tocan-
do a operação? O João que trabalhou por 20 anos na controladoria de uma única empresa ou o 
Pedro que trabalhou 20 anos em três empresas diferentes, passando pelas áreas de marketing, 
finanças e operações?

Parece-me que qualquer cenário ligeiramente diferente do que João está acostumado pode 
fazê-lo ficar perdido, sem saber como agir, ao passo que Pedro já sabe lidar com cenários, cultu-
ras e funções diferentes.

Acredito que a hora de se tornar um profissional antifrágil é justamente no início de sua car-
reira. Procure trabalhar em quantas áreas diferentes conseguir. Mesmo que já tenha escolhido 
finanças, trabalhe um ou dois anos em marketing e vendas para entender como pensa o “outro 
lado”; em finanças mesmo, procure trabalhar na tesouraria, controladoria, FP&A ou em alguma 
outra área estratégica.

Tudo isto não só te fortalecerá como profissional, mas poderá inclusive te deixar numa posição 
onde você poderá se beneficiar de possíveis Cisnes Negros, crises, fusões ou mudanças de dire-
toria na sua empresa; algo cada vez mais comum nos dias de hoje.

Um abraço, Felipe.

Como se tornar um profissional  
mais forte (mesmo na adversidade)
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DICA DE CARREIRA

Eduardo Tellechea Cairoli
Diretor-presidente da Privatto 
Investimentos
eduardo@privatto.com.br
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Um “belo par de pernas”  
ou formação adequada?

O Plano Real trouxe uma série de transformações ao país. Dentre elas, vale destacar 
a criação de empresas e excelentes negócios num país em que, até então, não se sabia 
diferenciar o que era o negócio operacional do resultado financeiro de uma companhia.  
De 20 anos para cá, esse movimento acabou por transformar a economia, montando for-
tunas principalmente fora do eixo Rio-São Paulo.

Hoje, seja devido ao “boom” das commodities ou à pujança do varejo, observa-se um 
número muito grande de pessoas com perfil private que não têm sobrenome conhecido ou 
vêm de regiões onde tradicionalmente não existiam fortunas. Isso é extremamente posi-
tivo para os mercados e tem atraído a atenção dos principais bancos e assets do país, que 
abriram escritórios em locais fora do mencionado eixo nos últimos anos.

Esses clientes, por falta de conhecimento ou de acesso, ainda são reféns dos gerentes dos 
tradicionais grandes bancos do Brasil. Digo reféns porque entendo que existem duas prin-
cipais questões que são críticas e inerentes aos grandes bancos de varejo e seus gerentes: o 
conflito de interesses, por serem funcionários do banco e oferecerem o que é melhor para o 
banco e não para o cliente (isso devido a problemas de diretrizes das instituições); e a falta de 
qualificação adequada da grande maioria dos profissionais que exercem essa função, fruto 
do crescimento muito acelerado do segmento financeiro e sua expansão pelo país.

Entendo que o mercado financeiro tem ainda muito a diversificar sua concentração no 
que tange a assessoria de investimentos, gestão de patrimônio e planejamento financeiro. 
Hoje a concentração nos grandes bancos de varejo ainda é muito grande e isso tende a 
mudar ao longo do tempo, uma vez que os clientes estão se dando conta que é preciso mais 
do que “um belo par de pernas” para gerenciar dinheiro.

Cabe ainda ressaltar, dado o bom momento do mercado brasileiro, que o profissional 
que atua em Private deveria, antes de ir para os grandes centros, tentar garimpar mais as 
oportunidades à sua volta.
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Turismo

56

Por Redação / Fotos: Divulgação

Espaço de eventos Acomodação Premium

Nesta edição, vamos dar uma ótima dica para hos-
pedagem e realização de eventos corporativos na 
capital paulista. A arquitetura formidável de Ruy 

Ohtake e o conceito contemporâneo das instalações fazem 
do Hotel Unique, situado no bairro Jardins, referência inter-
nacional e um imponente símbolo da cidade da garoa.

Localizado próximo ao Aeroporto de Congonhas e aos prin-
cipais centros de negócios e de lazer de São Paulo, o hotel 
conta com 85 apartamentos e dez suítes projetados com de-
sign arrojado e alta tecnologia para receber os executivos com 
conforto e sofisticação. Os pacotes especiais lançados em 2013 
incluem passeios e serviços exclusivos que atraem até mesmo 
os moradores da capital que buscam novas experiências.

O Unique também se destaca por seu complexo único para 
a realização de eventos, que mescla tecnologia a um ambien-
te totalmente personalizável, preparado para acomodar até  
mil pessoas. Com um projeto inovador baseado em um siste-
ma de divisórias retráteis, o salão de dois mil metros quadra-
dos e seis metros de pé direito é transformado em diversos 
ambientes, permitindo que eventos distintos aconteçam ao 
mesmo tempo no local.

O espaço para eventos é equipado com instalações para 
tele e videoconferência, tradução simultânea, estrutura aé-
rea para instalação de áudio e iluminação especial, além de 
cabines com sistema inteligente de comando que permitem a 
visualização completa do local.

Menus de banquetes criativos, com apresentação sofistica-
da, coroam as qualidades do Espaço Unique. São elaborados 
para cada ocasião pelo renomado chef Emmanuel Bassoleil, 
responsável pela área gastronômica do hotel.

Uma visita a 
São Paulo 
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Hotel Unique

Avenida Brigadeiro 
Luís Antonio, 4.700
Jardim Paulista – São Paulo
Reservas: (11) 3055-4710 
0800 770 8771
www.hotelunique.com

Para mais informações:
vendas@hotelunique.com

Skye Restaurante & Bar
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Louis vuitton
Produzidos com couro de vitelo e 
materiais nobres, os sapatos da nova 
coleção da maison de luxo fascinam 
pela elegância e a originalidade.
www.louisvuitton.com.br

Harley Davidson v-Rod 10th Anniversary
Além de esbanjar beleza, a edição comemorativa dos dez anos da 
V-Rod – a moto que fez a Harley-Davidson quebrar paradigmas 
– vem com o poderoso motor Revolution, um V2 com os cilindros 
dispostos a 60° desenvolvido em parceria com a Porsche.
www.harley-davidson.com

Dom Pérignon por Jeff Koons
A edição limitada é composta por uma 
miniatura da escultura Balloon Venus, 
assinada pelo designer Jeff Koons, que 
envolve o exclusivo Dom Pérignon Rosé 
Vintage 2003. Disponível apenas sob 
encomenda, a partir de setembro.
www.domperignon.com/dpballoonvenus
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Tela Double Screen
Essa tela especial de projeção, aplicada em vidro, 
possibilita a visualização das imagens em seus dois lados, 
atendendo espectadores em posições opostas.
www.fourplan.com.br

Home theater  
beolab 14
Com design discreto e versátil, 
o Beolab 14 pode se adaptar 
a qualquer ambiente, em 
qualquer disposição, garantindo 
máxima qualidade do som.
www.bang-olufsen.com
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Um mundo sem líderes absolutos

Este livro investiga a transferência de poder da supremacia norte-americana. O autor procura por um país sucessor, mas 
não o encontra. Ele leva o leitor por cenários possíveis em um futuro não distante e especula como o equilíbrio de poder se 
redistribuirá. Será que o mundo se reorganizará em uma polaridade EUA-China? Como instituições criadas pelas principais 
potências se adaptarão às novas realidades? Nem alarmista nem utópica, a obra aponta oportunidades e riscos, em um está-
gio onde o poder será partilhado de forma mais ampla do que no passado recente.

Como observador dedicado da política global, não me surpreendi com a vitória de Roberto Azevêdo, um brasileiro, na 
Organização Mundial do Comércio, a OMC. Aceleradamente, os órgãos multilaterais terão seus representantes europeus 
ou americanos substituídos por líderes de países emergentes. Sem ironia, até os chineses têm exigido uma escolha mais de-
mocrática para estas instituições.

Países do BRICS realizam conferências e falam publicamente de interesses comuns. Porém, o fato de controlarem organis-
mos multilaterais não refletirá automaticamente em uma maior projeção política desses países, uma vez que tais instituições, 
como sinaliza o autor do livro, perderam completamente a sua importância: FMI e o Banco Mundial, OMC e o Conselho de 
segurança da ONU atravessam a sua pior fase.

Se as iniciativas multilaterais ruíram, como equacionar desafios que transcendem fronteiras, como as mudanças climáticas, 
o crescimento desordenado da nossa população, ocasionando a falta de alimentos e energia, o perigo dos armamentos nucle-
ares e a estabilidade da economia mundial? Como nenhum país ou bloco teve liderança para impor uma resolução definitiva 
a estes problemas, temos a situação que garante o título do presente livro.

No capítulo mais ousado, Bremmer faz algumas previsões. Descarta a continuação da hegemonia americana e descreve 
quatro cenários possíveis: a dupla autoridade dos EUA e da China, ou uma guerra fria 2.0 entre os dois, ou um concerto das 
nações, ou um mundo das regiões – cada um na sua. Conclui que o mais provável é um mundo com estados fortes, mas sem 
uma liderança global, no qual os países periféricos vão se impor apenas para tratar de questões locais e regionais.

Nesse cenário constata que está faltando, como nunca antes na história, uma liderança mundial. Muitos leitores vão 
rejeitar essa afirmação. Embora Bremmer sustente que não é a história da «ascensão do resto», a tese que ele identificou é 
uma consequência direta do aumento relativo da liderança dos estados emergentes. Neste ponto, uma análise que deixou a 
desejar foi a avaliação incrivelmente superficial de cada país vencedor ou perdedor neste novo contexto.

Ainda assim, os pontos positivos superam os negativos, com destaque para o capítulo 2, como se configura um curso inten-
sivo de política do século 20. Trata-se de um livro interessante para aqueles com uma curiosidade genuína sobre as relações 
internacionais e uma peça importante para entender a transição entre o mundo que conhecemos e um mundo que ainda não 
temos como mapear. Avaliação: ótimo.

* Mais sobre o autor desta resenha em www.luizcalado.com
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Leitura

O fim das lideranças mundiais
O que muda com o G-zero, onde  
nenhum país está no comando
Ian Bremmer
Editora Saraiva – R$ 44,90

Por Luiz Roberto Calado 
Vice-presidente do IBEF SP*

The small worlds of Corporate Governance
Bruce Kogut 
Cambridge: MIT Press – US$ 42,00

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

Governança corporativa em rede: uma visão internacional

Este livro se apresenta como um instigante estudo que, a partir de uma aborda-
gem erudita e original, discute como as redes sociais constituídas pelo estabeleci-

mento de laços de propriedade e conselhos de administração interligados podem influenciar as práticas e estruturas de 
governança corporativa.

Os eventos que originaram a crise financeira de 2008 desnudaram a rede oculta de relações em governança corporativa. 
O livro traça a influência das redes econômicas e sociais - comunidades de agentes (pessoas e/ou empresas) e os laços entre 
eles – sobre o comportamento e a governança corporativa.

O autor construiu o seu conteúdo com base em uma coleção merecedora de destaque e análises inovadoras de dados relativos a 
22 países. Bruce Kogut e colegas, por meio de análise comparada, preenchem uma lacuna relativa a governança e estudos de rede.

Sem dúvida alguma, este livro é de interesse da comunidade de negócios. Deve fazer parte da biblioteca particular de es-
pecialistas em governança corporativa que priorizam a visão moderna e ampla do tema.
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Pensadores que 
inventaram o brasil

Fernando Henrique Cardoso
Companhia das Letras – R$ 39,50

Em 18 textos, FHC dialoga com a 
vida e obra dos grandes mestres que 
o ajudaram a forjar a visão sobre o 
país, sua identidade e suas grandes 
questões.

Rápido e devagar: duas 
formas de pensar

Daniel Kahneman
Editora Objetiva – R$ 54,90

Vencedor do Prêmio Nobel de Eco-
nomia, Kahneman expõe uma visão 
inovadora sobre como a mente fun-
ciona e como tomamos decisões.

Financiamento de longo 
prazo

Paulo Gurgel Valente
Editora Campus-Elsevier – R$ 39,90

O autor apresenta os processos para 
obtenção de financiamentos de longo 
prazo de projetos de investimento 
em instituições como BNDES, IFC,  
FINEP e outras.
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Executivos&Empresas
Por Redação / Fotos: Arquivo pessoal

Antonio oscAr Ponzi

Palavra que te define: Amizade

Guru:  Paul Samuelson, vencedor do Prêmio Nobel de 
Economia (já falecido)

Uma personalidade histórica: Mahatma Gandhi

Estilo musical: Tango

Melhor filme: Quase todos os de Woody Allen

Melhor livro: O Evangelho Segundo Jesus Cristo (José 
Saramago)

Esportes: Futebol
O que mais gosta de fazer nas horas de lazer: 
Ler e caminhar

Culinária preferida: Italiana

País (fora do Brasil): Argentina e México

Melhor cidade brasileira: Rio de Janeiro

Férias: Sempre conhecer algo novo. Próximos 
objetivos: Croácia, Turquia e Jerusalém.

Antonio Oscar Ponzi nasceu em Córdoba, na Argentina. Filho de imi-
grantes italianos que se dedicaram à agricultura, logo aprendeu sobre 
a vulnerabilidade da vida aos fenômenos externos e a necessidade de 

se adaptar às mudanças. “Levo sempre comigo essa flexibilidade necessária para 
sobreviver e isso tem me ajudado muito na vida profissional.”

Talvez por isso também seja um admirador do tango; por entender que a vida 
deve ser levada, a cada passo, com a leveza, a maleabilidade e a entrega com que 
se conduz uma dança.

Graduado em Ciências Contábeis, Ponzi possui mestrado em Administração 
de Negócios e passou por várias pós-graduações, com destaque para o Programa 
para Diretores de Empresas feito no Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresa (Ipade), na Cidade do México.

Iniciou a carreira como analista contábil em uma distribuidora de carros. Depois, 
foi analista econômico-financeiro na empresa Astilleros y Fabricas Navales del Esta-
do, do governo argentino. Passou por posições de comando em outras empresas até 
chegar, em 1988, à Bridgestone Argentina, onde assumiu a gerência de Tesouraria.

Ponzi construiu uma sólida carreira na Bridgestone, dedicando à empresa mais 
de duas décadas de vivência profissional. Atualmente é vice-presidente de Ope-
rações da Bridgestone Brasil, onde está desde 2006, após passar pelas filiais do 
México e da Argentina.

Curiosamente, foi no México – onde morou por uma década – que Antonio 
Oscar Ponzi fez uma escolha que, mais tarde, o atrairia para o IBEF SP. Foi as-
sociado do Instituto Mexicano de Executivos de Finanças. “Gostei muito dessa 
experiência e uma das primeiras coisas que fiz ao chegar ao Brasil foi me associar 
ao IBEF SP, o que se mostrou uma decisão muito acertada.”

Segundo Ponzi, por meio das palestras, cursos e atividades, o Instituto transfere 
uma grande quantidade de informação sobre a realidade brasileira que seria impos-
sível obter somente através dos livros ou dos meios de comunicação mais comuns. 
E completa, espirituoso: “Sempre fui bem-vindo apesar do meu sotaque! (risos).”

Ao lembrar das pessoas que o inspiraram na carreira, vêm à memória rostos 
queridos de chefes que ensinaram valiosas lições sobre o viver e o fazer profissio-
nal. “Sou muito grato a eles. Não são pessoas famosas nem conhecidas no meio 
financeiro, mas foram muito significativas para mim.”

Constância, princípios éticos, gosto pelo que faz e muito trabalho são os aspec-
tos que considera que foram essenciais para tornar-se um profissional bem-suce-
dido. Outro item também não poderia faltar nessa lista: a capacidade de sorrir e 
gerar sorrisos. “O bom humor nos ajuda a viver melhor”, aconselha.

No tempo livre, gosta de caminhar no Parque do Ibirapuera. Também colecio-
na leituras e viagens, sejam elas grandes ou pequenas: de vez em quando, pega a 
estrada e se aventura a conhecer alguma cidade vizinha a São Paulo.

Um hermano  
bem-humorado

Ao final da entrevista, Ponzi revela 
que as brincadeiras com base na riva-
lidade entre argentinos e brasileiros fa-
zem parte de toda conversa mais des-
contraída. “Ás vezes, é até uma boa 
desculpa para romper o gelo”, destaca. 
Os chistes (piadas) ganharam mais for-
ça durante a visita do Papa Francisco 
(também argentino) ao Brasil. “Eu 
sempre respondo que o Papa é o único 
argentino que aceitou ficar às ordens 
de um brasileiro (Deus) – e todo mundo 
fica feliz”, completa bem-humorado.
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JULHO/AGOSTO 2013

JULHO
01/07

 » Andre Luis Rodrigues
 » Wagner Rocha Furtado
 » Wilson Teixeira de Melo
02/07

 » Fernando Sanchez Paraguassu
 » Flavio Marcondes Bojikian
 » Gastão Vieira de Campos Filho
 » João Vieira Uchôa Filho
 » Leonardo Augusto Giusti
03/07

 » Claudia Marina Nohara
 » Felipe Themudo Lessa Marcilio
 » Luciana Medeiros Von Adamek
 » Valter Luis Hime
 » Valter Luis Hime Pinheiro Soares
04/07

 » Alexandre Carriero
05/07

 » Bianca Cachete Cuono
 » José Luiz Corral
 » Vicente Kazuhiro Okazaki
06/07

 » Alex Figueiredo Zwir
 » Roberto Claudio Neuding
07/07

 » Carolina de Camargo Tiago Santana
 » Josmar Beltrami
08/07

 » José Marcos Hespanhol
 » Lineu Francisco de Oliveira
 » Wagner Mar
09/07

 » Alexandre Antoniazzi Porto
 » João Eduardo Laudisio
 » Rodrigo Magalhães do Vale
 » Rogério Neri Menezes
10/07

 » Alfredo Nicolau Y. Benito
 » Cláudio Rudge Ortenblad
11/07

 » Arnaldo Cesar da Costa Vianna
 » Francisco José Brant de Carvalho 

Junior
 » Marcelo de Lima Dias
 » Rodrigo Uchôa Fagundes Ferraz de 

Camargo
12/07

 » Cesar Colodete Lucas
 » Leandro Gomes
13/07

 » Augusto Ricardo Von Ellenrieder
 » Carlos Alberto Bifulco
 » Cleusa de França Pereira
 » Elisangela Veloso da Silva Guelli
14/07

 » Alberto Akira Inada
 » Antonio J. M. Fonseca de Queiroz
 » Milton Mazzo Junior
 » Milton Tiago Santana Junior
 » Monica Pires da Silva
15/07

 » Adhemar Magon
 » Edelcio Koitiro Nisiyama

16/07
 » André Jacintho Mesquita
 » Manoel Horácio Francisco da Silva
 » Marienne Mendonça Shiota Coutinho
 » Paulo Miguel Marraccini
 » Sergio Henrique Ranciaro Moraes
 » Valerio Augusto Mateus
17/07

 » Gelson Cruz Picchi
18/07

 » Alciomara Kukla
 » Francisco José Turra
19/07

 » Raul de Paula Leite Filho
20/07

 » Daniel Milani Kerbauy
 » Flavio Giani Ramos
 » Luis Carlos Cerresi
 » Raul de Souza Neto
 » Rogério Willian da Silva
 » Ronaldo Corrêa Martins
22/07

 » José Cesar Guiotti
 » Luciano Fantim
 » Roberto Belizario
23/07

 » Décio Squassoni
 » Fernando Henrique Teixeira de 

Oliveira
 » Nelson Vieira Barreira
24/07

 » André Covre
 » Eloy Gonçalves de Oliveira
 » Evelin Spinosa
 » Gilson Barbosa Machado Junior
 » Jorge Cintra Buckup
 » Severino Pereira da Silva Filho
25/07

 » Eduardo Espinola Cataldi
 » Elaine Gonçalves Olivetto
 » João Paulo Amorim Pacheco Neves
 » Luiz Amadeu Cruz
 » Mario Antonio Rossi
 » Thomas Benes Felsberg
26/07

 » Carlos Martinez
27/07

 » Marcio Corradi Leoni
28/07

 » Alexandre Fonseca Dinkelmann
 » Eduardo de Carvalho Borges
29/07

 » Luiz Gustavo Rivelo
 » Paulo Henrique de Medeiros Arruda
 » Reinaldo Grasson de Oliveira
30/07

 » Jose Roberto Beraldo
 » Roberto Brás Matos Macedo
 » Ugo Franco Barbieri

AGOSTO
01/08

 » Daniela Dalfovo
 » João Paulo Colombo
 » Stéfano Helou Frontini
02/08

 » Antonio Fernando Burani
 » Cristiano dos Santos Machado
 » Geert Mathijs Aalbers
03/08

 » Adriano Pascoalotto
 » Antonio Luiz de Queiroz Silva
04/08

 » Adalmir Sampaio Gomes
 » Wadico Waldir Bucchi
06/08

 » André Tanno
 » Fábio João Zogbi
 » Rodrigo Zarvos Mendes Pereira
07/08

 » Ricardo Abrahão Fajnzylber
08/08

 » Ivan de Souza
 » Jailson Gomes Batista
 » Ricardo Lopes
 » Rodnei Caio Baptista
10/08

 » Alexsandro Toaldo
 » Carlos David Gonzalez
 » João Alberto Bertin Sanches
 » José Rogério Luiz
11/08

 » José Alvaro Sardinha
 » Mario Luiz Levada
 » Rui de Souza Lima Junior
 » Sérgio Cleto
12/08

 » Adriano Zan
 » Bruno Baseggio Ferri
13/08

 » Alessandro Marchesino de Oliveira
 » Ana Maria Elorrieta
 » Carolina Asevedo Couto
 » João Pinheiro Nogueira Batista
14/08

 » José Geraldo Antunes
 » Mário Togneri
16/08

 » Luciano Costa Novo dos Santos Lima
 » Maria Lucia de Almeida Prado e Silva
17/08

 » Cynthia May Hobbs Pinho
 » José Luiz Cabello Campos
 » Omar Magid Hauache
18/08

 » Paulo Sérgio Neia Meneghello
19/08

 » Bruno Marques Santo
 » Eliane Herika Tanaka
 » Ricardo dos Santos Mattos

20/08
 » Jorge Moysés Dib Filho
 » Luiz Antonio Wagih Abbud
 » Octávio Cezar do Nascimento Filho
 » Paulo Sergio Meffe Francisco
 » Roberto Guerra Dupin
21/08

 » César Augusto Sizenando Silva
 » Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva
22/08

 » Gemerson Doriguello Bertin
 » Marcelo de Faria Kato
 » Roberto Carlos de Sá
 » Rubens João Tafner
23/08

 » Andrew Drummond Murray
 » Glauco Benatti
 » Marcelo Antonio de Jesus
 » Mauricio R. de Paiva Dias
 » Valéria Cristina Natal
24/08

 » Edison Carlos Fernandes
 » Luiz Tadashi Yamashita
25/08

 » Helena Freire Mcdonnell
 » José Aparecido Natal
 » Luiz Alberto Fortuna Stouthandel
 » Manuel Araujo
 » Roberto Augusto Bezerra
26/08

 » Marta Helenita Trentin
 » Orlando Viscardi Neto
 » Paulo Cesar de Sousa Abreu
27/08

 » Jorge Casmerides
28/08

 » Carlos Jose Roque
 » Fabio Jorge Celeguim
29/08

 » Maria José de Mula Cury
 » Robson Luis Ferreira Souto
30/08

 » Roberto Cardoso Ribeiro
 » Róbinson da Silva
 » Sergio Diniz

Aniversariantes Novos Associados

Adriana Henry Meirelles Rubens Anganuzzi Filho

Alcimere Helena de S. Novent MPA Gestão de Cobrança

Andrés Lasa Rodriguez Zodiac Prod. Farmacêuticos S.A

Artur Ferreira Braga Patricia Castanheira Guimarães Braga

Christiano Bastos Morales Transição de Carreira

Christine Bona de Napoli Andres Javier Araya Lange

Cristina Sampaio Cavalieri Teixeira Rafael Lima Cavalieri Teixeira

Daniel de Castro Godoy Ana Cristina Souza Silva Godoy

Eduardo Kaplan IntelCav

Eduardo Oliveira Limeira  —

Eduardo Silva Leonardis Grupo Malwee (Dobrevê Participações)

Flávia Cristina Gomes Noe Araujo Advocacia

Giovana Tonel Cervi  —

João Alexsander Leal  —

Jorge Martins Muzy Solange Silvia Cruz Muzy

José Luis Joma Justino  —

Luís Cláudio dos Reis PricewaterhouseCoopers

Luiz Marcelo Meirelles Creazzo ALD Automotivo

Marcelo Pereira Soares Deise Angela Guelfi Soares

Mauricio Leonardo Hasson Vigor Alimentos S/A

Mauricio Lotufo Maudonnet  —

Paulo Roberto Joma Justino  —

Ricardo Puccinelli Geraldi Dow Brasil

Sidney Catania Votorantim Cimentos S/A

Silvia Poleti Xavier CETESB

Sonia Maria de Sá  —

Thiago Ungar Glausiusz Soluções Financeiras Inteligentes
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Fabio de Almeida 
Braga é sócio de 
Corporate Finance em 
Demarest Advogados

Opinião

FATCA e  
sua implementação 
no brasil
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A fim de compensar os custos decorrentes da edição de leis que visaram, a partir da crise de 2008, criar empregos nos 
Estados Unidos, a administração Obama editou uma série de disposições em matéria de controle e fiscalização de 
operações financeiras, inclusive no que diz respeito à dimensão tributária. Nesse contexto, o legislativo americano 

promulgou o Foreign Account Tax Compliance Act ou, simplesmente, FATCA.
Legislação que transcende os limites da soberania territorial dos estados nacionais e adota ainda mais rigorosos padrões de 

controle e fiscalização de pessoas e entidades norte-americanos mesmo fora dos Estados Unidos, o FATCA reserva desafios 
às instituições brasileiras, que deverão implantar as novas regras desde logo.

Em termos práticos, com o objetivo de combate à evasão fiscal, o FATCA cria a obrigatoriedade de que instituições fi-
nanceiras situadas fora do território norte-americano e que custodiem ativos financeiros de nacionais americanos prestem 
informações ao governo norte-americano. As informações a serem prestadas pelas instituições nacionais abrangem a iden-
tidade do titular (seu nome ou denominação social completa), seus endereços de negócios, os valores mantidos em depósito 
na conta identificada no Brasil, os rendimentos e eventuais resgates realizados.

Tais informações devem ser prestadas diretamente pelas instituições estrangeiras, sem passar pelas autoridades do país 
local. Assim, as autoridades fiscais norte-americanas terão à sua disposição um novo sistema de detecção, identificação, 
declaração e retenção de impostos, que deve ser seguido de modo particular por instituições financeiras estrangeiras.

Os principais objetivos do FATCA são (i) combater a evasão fiscal por meio de investimentos em contas offshore e (ii) com-
pilar dados sobre o capital e a renda que nacionais americanos mantenham em instituições do sistema financeiro atuantes no 
mercado internacional.

O FATCA não pode ser automaticamente imposto a instituições estrangeiras. Por isso, como modo de forçar tais institui-
ções a aderir aos novos padrões de controle, a lei cria a hipótese de retenção de 30% sobre todo pagamento originado nos 
Estados Unidos e destinado a instituições estrangeiras.

Embora o governo norte-americano considere que a adesão das instituições estrangeiras ao novo sistema de controle e 
submissão de informações seja opcional, está claro que tal opção acaba sendo eliminada pela oneração financeira a que esta-
rão sujeitos a instituição e seus clientes.

Ao aderir ao FATCA, as instituições estrangeiras deverão cumprir várias obrigações não só no que diz respeito à maneira 
como deverão compilar e prestar informações às autoridades americanas, mas, também, no tocante à retenção de 30% do 
montante em curso, caso o titular da conta seja considerado um recalcitrant account holder, ou seja, alguém que, sujeito às leis 
tributárias dos Estados Unidos, deixe de cumprir suas obrigações fiscais, ou, ainda, caso a transação tenha como destinatário 
outra instituição financeira internacional que não atenda aos requisitos legais do FATCA.

A implantação dos novos procedimentos e rotinas a que estarão obrigadas as instituições brasileiras ensejarão uma ampla 
revisão dos programas de governança, a alocação de recursos e o envolvimento de diversas áreas da instituição, de modo a 
aprofundarem-se quanto aos requisitos e critérios do FATCA, na medida em que já se sabe que a captura de dados em pro-
cessos de know your customer não será suficiente para atender-se o rigor imposto pelo sistema do FATCA.

Mesmo que, vindo a aderir ao sistema de controle e submissão de informações, as instituições brasileiras busquem amparo 
para tanto em eventual acordo entre as autoridades nacionais e americanas, parece-nos que deverão preparar-se para en-
frentar potenciais questionamentos quanto a possível ofensa a princípios e garantias ditados pela Constituição Federal e pela 
legislação brasileira.

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

Partilhando da tradição do 

Grupo Banco Espírito Santo, 

estamos presentes em 

25 países e 4 continentes, 

e oferecemos serviços integrados 

de banco de investimento, 

inseridos numa estrutura 

funcional multiproduto 

e com elevada especialização 

geográfica e setorial.

• Financiamento e Gestão de Risco

• Mercado de Capitais

• Project Finance

• Acquisition Finance

• Corporate Finance

• Corretora

• Asset Management

• Private Equity

• Consultoria Financeira

• Wealth Management

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

Lisboa . Colônia . Dublin . Edimburgo . Hong Kong . Londres . Luanda . Madri . Cidade do México . Mumbai . Nova Iorque . São Paulo . Varsóvia
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• Pós-graduação, MBA e Educação 
executiva

• Metodologias de ensino com foco
em geração de resultado

• Cursos presenciais e a distância

• Formatos, carga horária e conteúdo 
adaptáveis

• Diversas áreas de atuação: liderança, 
gestão, fi nanças, mercado fi nanceiro, 
inteligência de mercado, entre outras

• Parcerias, cursos autofi nanciados e 
consórcios

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.

• 54.ª melhor escola do mundo
• 6.ª melhor da América Latina
• Uma das 3 melhores do Brasil
• 1.ª escola brasileira em crescimento 

e retorno de ex-alunos à instituição

Conheça a opinião
do mercado

Entre em contato:
55 (11) 3513-6920

incompany@saintpaul.com.br

www.saintpaul.com.br

GRADUAÇÃO | PÓS-GRADUAÇÃO | MBA
EDUCAÇÃO EXECUTIVA

Mais de 10 mil executivos de diversos 
setores capacitados em 2012


