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Mensagem 
de fim de ano

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

EDITORIAL

O ano de 2013 foi muito importante para o IBEF-SP. Mais um processo sucessório foi feito na 
Diretoria Executiva e nos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo. Nessa transição, o 
IBEF mostrou o seu equilíbrio entre os associados ao selecionar um grupo que tem vontade de 
trabalhar para o Instituto. Com o comprometimento e a dedicação de toda essa equipe, consegui-
mos atender com sucesso os dois pilares do Instituto: difundir Conteúdo e gerar Relacionamento.

Fiquei muito feliz por este ter sido o meu primeiro ano na coordenação dos trabalhos do IBEF. 
Ressalto que sempre estive muito próximo do André Luis Rodrigues, presidente da gestão no  
Biênio 2011-2012. Ele me incluiu de uma forma muito profunda na sua administração, possibili-
tando uma passagem tranquila, sem nenhum percalço ou quebra de atividades, e com extremo 
alinhamento. Repliquei essa parceria bem-sucedida com o atual primeiro vice-presidente da Di-
retoria Executiva, Marco Castro, que está totalmente envolvido na coordenação dos trabalhos.

Entre as inovações feitas neste ano, tivemos as mudanças na contribuição associativa com o 
objetivo de valorizar ainda mais os associados, em especial os que estão há décadas no IBEF. 
Também criamos o IBEF Global, cujo foco é atrair e dar suporte aos executivos financeiros de 
outros países que estão atuando no Brasil. Outro passo importante foi a parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas para desenvolver pesquisas corporativas mensais, com o objetivo de dar subsídios 
e contribuir para a elaboração de projetos de desenvolvimento das empresas representadas pelos 
nossos associados. Também contamos com exposições importantes na mídia, coordenadas pela 
assessoria de imprensa, que foram estratégicas para fortalecer a imagem do Instituto.

Encerramos este ano com duas grandes premiações, marcadas por datas especiais: a décima 
edição do Prêmio Revelação em Finanças IBEF-SP/KPMG e os 30 anos do Prêmio Equilibrista. 
Esses dois acontecimentos ilustres simbolizam os propósitos de todos os outros grandes even-
tos que foram realizados ao longo do ano, consolidando os pilares do IBEF que mencionei an-
teriormente. São consequências da participação ativa dos associados e do reconhecimento da 
comunidade financeira quanto à relevância e representatividade do nosso Instituto. Aproveito 
este espaço para agradecer mais uma vez a todos os membros da Diretoria Executiva, Conselho 
de Administração, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo pelo apoio inestimável e, finalmente, 
ao staff do IBEF-SP por fazer o Instituto acontecer no dia a dia e tornar as inovações possíveis.

Se me perguntassem qual foi a grande tônica do IBEF-SP neste ano, responderia o mesmo que 
afirmei no discurso de posse desta gestão, em 26 de março: aqui estão representados praticamen-
te R$ 1 trilhão de faturamento administrado pelos mais de 200 CFOs entre os 800 associados que 
fazem parte do IBEF. O peso da caneta desses executivos – equivalente a quase um quarto do 
PIB nacional – é muito relevante. E isso tem atraído cada vez mais CFOs e executivos financei-
ros, em diferentes fases de carreira, para o Instituto; é isso o que faz o IBEF ser a instituição de 
finanças mais representativa do Brasil. v
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RAPIDINHAS

O IBEF-SP marcou presença na 7ª Conferência Anual de Gerenciamento 
Internacional de Tesouraria, Caixa e Riscos para Empresas no Brasil, even-
to realizado pelo EuroFinance, em parceria com o Instituto, entre os dias 12 
e 13 de novembro. O presidente do IBEF-SP, José Claudio Securato, 
foi responsável por presidir o primeiro dia da Conferência. Já o vice-pre-
sidente da Diretoria e VP de Finanças e Gestão da TAM Linhas Aéreas, 
Daniel Levy, foi o speaker para o tema “Risco: uma causa de incerteza ou 
um impulsionador de decisões?”.

O ibefiano Silvio Dulinsky assumiu o cargo Head of Latin American Membership do Fó-
rum Econômico Mundial. Nesta função, Dulinsky passou a ser responsável pela relação do 
Fórum com o setor privado da América Latina. Em Genebra desde setembro, Dulinsky está 
conduzindo o projeto “Emerging Best Practices of Brazilian Globalizers”. A iniciativa pretende 
avaliar como as multinacionais brasileiras estão colocando os princípios de cidadania corpora-
tiva global em prática e dar suporte para que possam melhor desenvolvê-los. Silvio é um dos 
cofundadores da subcomissão de Sustentabilidade do IBEF-SP.

Luis Carlos Cerresi, membro da Diretoria Vogal e do Comitê Editorial do IBEF-SP, as-
sumiu, no dia 16 de dezembro, a vice-presidência de Controladoria do Walmart Brasil. Esta 
mudança vem ao encontro dos planos de fortalecimento da gestão financeira da multinacional 
no País. Anteriormente, Cerresi foi diretor de Finanças da Cielo.

Luiz Roberto Calado, vice-presidente de Relações Institucionais do IBEF-SP, representou o Brasil, sob indicação 
do Itamaraty, no seminário “Kiwis, Jaguars and Dragons: New Zealand, Latin American and the Rise of China”, que 
aconteceu no dia 6 de dezembro, na Nova Zelândia.

O Brasil avançou 14 posições na edição 2014 do Relatório Doing Business, divulgado pelo Banco Mundial: subiu da 
130ª posição para a 116ª, num total de 189 economias avaliadas. Vale destacar o trabalho da Comissão Doing Business, 
da BRAiN, para a melhoria significativa da posição do país no item “obtenção de eletricidade”, avançando da 60ª para 
a 14ª colocação. A entidade levou ao Banco Mundial esclarecimentos fornecidos pela São Paulo Negócios e AES Ele-
tropaulo, o que resultou em uma ampla correção do processo de ligação elétrica pelo Doing Business.

José Claudio SecuratoDaniel Levy

Fotos: Guto Marques/Divulgação

André Luis Rodrigues, CFO da JHSF Participações, foi eleito o CFO de 2013 pelos 
associados do IBEF-SP, passando a integrar a seleta lista de agraciados com o troféu 
Equilibrista. A cerimônia da 30ª edição do Prêmio CFO do Ano | Equilibrista foi realizada 
no dia 05 de dezembro, no Leopolldo Itaim. Na ocasião, foram agraciados com o Prêmio 
Destaque IBEF-SP: Marcelo Odebrecht, presidente da Odebrecht, Pedro Passos, cofun-
dador e membro do Conselho de Administração da Natura e Rodrigo Kede, presidente da 
IBM Brasil. Leia a cobertura completa da premiação na próxima edição da IBEF News.

O IBEF Global realizou sua primeira reunião no dia 11 de dezembro, na sede do Institu-
to. Responsáveis por coordenar a iniciativa, Patricio Espinosa, vice-presidente do IBEF-
-SP, e Rogério Menezes, membro da Diretoria Vogal, apresentaram a um distinto grupo 
de CFOs e líderes de finanças expatriados a estrutura do Instituto e a proposta do IBEF 
Global. Participaram: Danilo Frixone (Nestlé), Tamara Dzule (AkzoNobel), Cristian Be-
navides (Schneider Electric), David Schmid (Intel), Carsten Isensee (Volkswagen) e Her-
man Hanssen (Phillips).
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“Preferimos sempre o 
trabalho à reclamação”

Ping-pong

Liliana Aufiero, 
presidente da Lupo, 
destaca que inovar é 
essencial para manter  
a indústria competitiva

IBEF NEWS: Você assumiu a pre-
sidência da Lupo em 1993, época 
em que a empresa passava por di-
ficuldades financeiras. Isso repre-
sentou uma quebra de paradigma 
para uma organização que até en-
tão sempre foi comandada por ho-
mens. Nesta transição, a questão 
de gênero em algum momento se 
apresentou como obstáculo?
LILIANA AUFIERO: Em 1963, fui 
a primeira mulher aprovada no vesti-
bular de engenharia civil, na Univer-
sidade de São Paulo, no campus de 
São Carlos. Portanto, desde os tem-
pos da faculdade meu universo foi 
eminentemente masculino. Não sei 
se por ter sido rotineiro o convívio 
com homens, tanto no estudo como 
no trabalho, nunca me senti alvo de 
preconceito por ser mulher. Muito 
pelo contrário, me sentia prestigiada 
por eles. Certamente porque sem-
pre convivi com homens inteligen-
tes. E, depois, acredito que quando 
focamos o trabalho e ficamos 24 
horas por dia atentas em cima dos 
nossos objetivos, o “em torno” fica 
em segundo plano.

IN: A diversidade de gênero em 
posições de liderança é consi-
derada um item importante na 
agenda das organizações. Quais 

as contribuições que a maior par-
ticipação feminina na alta gestão 
pode trazer para uma empresa?
LA: Homens e mulheres contri-
buem de forma importante, cada 
um à sua maneira. Sinto a mulher 
com condições de maior amplitude, 
diferente do homem que tem maior 
concentração no foco. Um exemplo 
nítido é observar em reuniões como 
a mulher presta atenção o tempo 
todo, percebendo expressões de 
agrado e desagrado nos participan-
tes, fato esse não comum nos ho-
mens que se atêm somente ao foco 
da reunião. Essa capacidade ineren-
te à mulher ajuda muito no equilíbrio 
da organização. São forças comple-
mentares e igualmente importantes.

IN: A maioria dos colaboradores 
da sua companhia são mulheres. 
Quais as iniciativas que a empre-
sa oferece para reter e motivar 
essas profissionais?
LA: Temos 5 mil funcionários e a 
grande maioria, cerca de 85%, são 
mulheres. O trabalho feminino na 
nossa linha de produção é funda-
mental para a qualidade dos pro-
dutos Lupo, pois a confecção se dá 
em teares e máquinas de costura, 
muito mais apropriados para mu-
lheres do que para homens; requer 
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A Lupo fará 93 anos em março de 2014. Após passar por uma grande crise no início da década de 1990, 
a organização se reiventou após Liliana Aufiero assumir o comando, em 1993. Com uma gestão firme 
e arrojada, Liliana conseguiu reduzir significativamente os níveis de endividamento da companhia e 
aumentou sua receita – a Lupo obteve faturamento bruto de R$ 665,8 milhões em 2012 . Além do espírito 
de inovação, a companhia que eternizou o slogan “A meia da loba” é movida por outro grande valor:  
o talento feminino. Cerca de 85% dos funcionários são mulheres.
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mais delicadeza e um maior apuro 
com os detalhes. Por isso, temos 
interesse em reter e motivar es-
sas profissionais. E, nesse sentido, 
a atitude mais específ ica – e que 
muito me orgulha – é a nossa cre-
che Lobinho que acolhe as crianças 
desde o retorno da mãe da licença-
-maternidade até completarem dois 
anos e meio. Outro forte atrativo 
às nossas funcionárias é o Melusa, 
um clube da Lupo exclusivamente 
para seus funcionários.

IN: Como está a presença da 
Lupo no Brasil e no exterior hoje?
LA: A Lupo continua como o pri-
meiro nome em meias na mente 
do brasileiro. Podemos dizer que é 
uma “loved brand”. Somos líderes 
do mercado brasileiro de meias e a 
primeira também no segmento de 
cuecas e de lingerie sem costura. 
Somos um dos maiores fabricantes 
de blusas e das coleções bodywear 
sem costura e, em 2010, lançamos 
a marca Lupo Sport, uma coleção 
que já tem mais de cem itens en-
tre roupas para homens e mulheres 
praticantes de atividade esportiva.  
No Brasil, estamos presentes em 
mais de 35 mil pontos de vendas 
multimarcas e, no varejo, temos 
mais de 250 lojas Lupo por todo o 

país. O quesito exportação repre-
senta uma pequena parte do fatu-
ramento, mesmo assim exportamos 
para mais de 30 países do mun-
do todo e para todos os países da 
América Latina.

IN: Como a empresa tem lidado 
com o problema de encontrar tra-
balhadores qualificados para a in-
dústria? Quais as áreas em que há 
maior necessidade de profissionais?
LA: Atuamos primeiramente pré-
-qualificando a mão de obra na co-
munidade, ou seja, o nosso empre-
gado em potencial. Por exemplo, 
criamos a Escola de Costura que, 
durante o dia, atende os aprendizes 
da Lupo e, à noite, a comunidade. 
E temos também a escola móvel de 
costura instalada no interior da Lupo 
atendendo a comunidade. Tudo em 
parceria com o Senai. Além disso, 
fazemos todo um treinamento de 
qualificação ao trabalhador depois 
de contratado pela Lupo. As áreas 
mais carentes de profissionais quali-
ficados são a de costura e a de tece-
lagem, são setores que necessitam 
maior especialização. Outra mão de 
obra que precisamos e que forma-
mos na nossa região (Araraquara) 
são os mecânicos responsáveis pela 
manutenção das nossas máquinas.

IN: O setor têxtil é um dos que 
mais sofrem com a concorrência 
dos produtos importados. O que 
a empresa tem feito para se man-
ter competitiva, apesar do Custo 
Brasil?
LA: Hoje, o custo de produção do 
nosso chão de fábrica é o mesmo da 
produção chinesa. A diferença são os 
impostos. A Lupo sempre teve como 
política não comentar a alta carga 
tributária do país. Preferimos sem-
pre o trabalho à reclamação. Mas 
confesso que, nos últimos tempos, 
tem sido particularmente mais difí-
cil evitar o assunto, o eterno Custo 
Brasil, que, sim, é um problema grave 
para a indústria. Além da alta carga 
tributária, temos falta de segurança 
nas estradas, baixa qualidade dos 
transportes, excesso de burocracia, 
enfim, problemas que dificultam e 
encarecem a distribuição dos nos-
sos produtos e precisam de soluções 
emergenciais. Quando será que as 
soluções realmente vão acontecer? 
Nesse cenário, o que fazemos para 
nos mantermos competitivos, desde 
que assumi em 1993, é relativamen-
te simples: investimos em máquinas.  
A Lupo tem hoje um parque fabril tão 
atualizado quanto os mais modernos 
da Europa. Máquinas com tecnologia 
de ponta são nossa prioridade. v
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 WELCOME 
COCKTAIL
Os convidados chegaram 

ao Grande Hotel Campos do 
Jordão na sexta-feira (13/09) 
à noite e foram recebidos com 
um coquetel de boas-vindas.

CFO FORUM IBM/IBEF-SP
Por Redação / Fotos: Guto Marques

Evento discute o papel do CFO do Futuro e os desafios na era do Big Data

Da esq. p/ a dir.: Marcelo Porto (IBM), Adriana 
Porto e Mariana Porto

Maria Fernanda e Paul Proano (Red Bull)

Da esq. p/ a dir.: Claudia Securato (Securato Advogados); 
José Claudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios); 
José Rogério Luiz (Netshoes) e Carla Luiz

Da esq. p/ a dir.: Clarisse Rodrigues e André Rodrigues 
(JHSF); Vitor Fabiano (Bunge) e Tatiana Fabiano

Da esq. p/ a dir.: Renata Lettiere e José Roberto 
Lettiere (Alpargatas); José Rogério Luiz 
(Netshoes)

Da esq. p/ a dir.: Oscar Gutierrez e Gabriela 
Gaytan (IBM); Patricio Espinosa (IBM) e Veronica 
Espinosa; Maria Fernanda e Paul Proano (Red Bull)

Líderes da área de finanças reuniram-se em Campos do Jordão (SP), entre os dias 13 e 
15 de setembro, para participar do CFO FORUM IBM/IBEF-SP, evento realizado pelo 
IBEF-SP com patrocínio exclusivo da IBM Brasil. Com o lema Think Finance, a pauta 
da quarta edição do evento remeteu ao Big Data, oferecendo uma abordagem voltada 
ao uso de análises como forma de obter vantagens competitivas na era da inteligência.

PATROCÍNIO EXCLUSIVO
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BOAS-VINDAS DO IBEF-SP
Na manhã do dia 14, o presidente da Diretoria Executiva do IBEF-SP, José Claudio Securato, saudou os participantes 

do CFO Forum IBM/IBEF-SP e fez um agradecimento especial à IBM Brasil pela parceria para a realização do evento, 
que chegou ao quarto ano. Securato destacou também que o IBEF-SP tem promovido continuamente discussões sobre a 
evolução do papel do CFO para um patamar mais estratégico.

O FUTURO DA TECNOLOGIA
Patricio Espinosa, executivo de transformação de vendas e estratégia para a América Latina da IBM, realizou a abertura 

da programação com uma breve introdução sobre os tópicos que seriam abordados ao longo do CFO Forum IBM/IBEF-SP. 
Também reforçou que especialistas estariam à disposição durante todo o evento para apresentar soluções inovadoras no 
Lounge IBM.

“A IBM é uma grande parceira do IBEF-SP e a realiza-
ção deste evento é muito significativa para todos nós.”
José Claudio Securato, presidente da Diretoria Executiva 
do IBEF-SP

José Claudio Securato (Saint Paul Escola de 
Negócios)

Da esq. p/ a dir.: Marcelo Silvestre (Química Amparo); 
Rogério Menezes (AkzoNobel); José Claudio Securato 
(Saint Paul Escola de Negócios); Patricio Espinosa (IBM)

Victor Sichero (Fox) e Maricy Sichero

Da esq. p/ a dir.: Patricio Espinosa (IBM); José 
Claudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios); 
Rodrigo Kede (IBM)

Patricio Espinosa (IBM)
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“O CFO Forum IBM/IBEF-SP equilibra muito bem o conteúdo com oportunidades de relacionamento e lazer. As discus-
sões sobre o futuro da tecnologia, as tendências de mercado, as histórias de superação e o desenvolvimento profissional e 
pessoal foram extremamente valiosas, garantindo, assim, o sucesso do evento.”
Patricio Espinosa, executivo de Transformação de Vendas e Estratégia para a América Latina da IBM

“O CFO Forum IBM/IBEF-SP de 2013 foi o melhor de todos. Tivemos a presença de CFOs de qualidade, assuntos su-
perinteressantes sendo abordados e muita oportunidade para integração e relacionamento. De todos os eventos que vou, 
esse é o melhor. O local é fantástico e temos a chance de levar a família e econtrar os amigos, ao mesmo tempo em que 
estamos falando de negócios. O desafio sempre será fazer melhor no ano seguinte.” 
Rodrigo Kede, presidente da IBM Brasil

TRANSFORMAÇÃO DA IBM 
O presidente da IBM Brasil, Rodrigo Kede, revisitou a trajetória da companhia – que irá completar 100 anos no país em 

2017 – em uma apresentação que encantou pelo uso lúdico dos recursos visuais. Uma artista produzia desenhos e ani-
mações no telão, em tempo real, que ilustravam momentos da história da empresa e suas curiosidades em sintonia com 
a narração de Kede. O CEO afirmou que a IBM é uma empresa de inovação e, apesar de estar prestes a completar um 
século no país, é uma organização muito mais jovem do que várias empresas que estão na moda hoje. “Depois de 100 anos, 
você tem que nascer várias vezes.”

Ele destacou que a sociedade está entrando em um mundo em que os dados serão “o próximo recurso natural”. Quem 
não entender do que se trata o uso de ferramentas de analytics e o seu potencial para mudar o jogo nos negócios, muito 
provavelmente ficará para trás. Hoje, as ferramentas de análise criadas pela IBM auxiliam desde o diagnóstico de câncer 
em hospitais à prevenção de fraudes em bancos. “O uso dos dados vai mudar a forma como as empresas vão trabalhar”, 
completou. Hoje a organização é líder em soluções para Big Data, Mobile e Cloud Computing. É também a única empresa 
no Brasil a contar com tecnologias avançadas na área de computação cognitiva. 

EXPLORANDO A NOVA AGENDA DOS CFOS
Jesus Mantas, gerente geral da IBM Global Business Services da Amé-

rica Latina, conduziu uma apresentação sobre o tema “O caminho para 
a transformação da função de finanças”. Mantas afirmou que o papel do 
CFO não mudou em relação às suas três missões essenciais para a corpo-
ração – criar operações financeiras eficazes e eficientes; buscar informação 
confiável que permita compreender a real situação do negócio; e garantir a 
viabilidade da empresa através da gestão cuidadosa do caixa e de capital – 
mas está se estendendo para além delas. 

Rodrigo Kede (IBM)

Jesus Mantas (IBM)
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“O evento foi mais uma vez um sucesso. O tema abordado por Rodrigo Kede foi muito pertinente para pensarmos em 
como fazer a gestão de dados e informações de uma forma mais dinâmica.” 
José Roberto Lettiere, CFO da Alpargatas

“A minha história ficou muito marcada no futebol brasileiro, em todos os clubes que passei. Hoje, procuro lapidar esse 
trabalho e levar a todos essa imagem que cultivei como atleta. É gratificante compartilhar isso.”
Zetti, ex-goleiro

CLÍNICA DE PÊNALTIS
O jogador Armelino Donizetti Quagliato escreveu sua história no futebol brasileiro sob a alcunha de Zetti. O goleiro 

que já defendeu a seleção brasileira e grandes times como São Paulo, Palmeiras e Santos, permanece como um ídolo 
para os torcedores. Após 23 anos de carreira, em 2001, aposentou-se dos campos e hoje dirige a academia para goleiros 
Fechando o Gol. 

Zetti comandou a Clínica de Pênaltis do CFO Forum IBM/IBEF-SP. Os participantes tiveram a oportunidade de  
desafiar as habilidades do ídolo em tentativas de chute a gol. Poucos conseguiram vencer “a muralha”, mas todo mundo 
se divertiu.

Rodrigo Kede (IBM) e Cynthia Ripper Clínica de Pênaltis – Equipe Vice-Campeã

Participantes Patricio Espinosa (IBM) e José Roberto Lettiere 
(Alpargatas)

Uma pesquisa realizada com 5 mil CFOs apontou para esta transformação: “Todos concordam que o papel do gestor 
financeiro está se tornando mais estratégico para as organizações”. Segundo o gerente da IBM, os líderes de finanças 
estão redefinindo os imperativos para as suas funções. São novos imperativos do CFO: 1) imprimir agilidade por meio da 
integração corporativa; 2) ajudar a empresa a tomar decisões melhores, antecipando o futuro (capacidade de predizer 
cenários); e 3) liderar inovação do modelo de negócios por meio de uma nova disciplina de desempenho.
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BATE-PAPO COM IÇAMI TIBA
Autor de livros de educação familiar e escolar, como o best-seller Quem 

Ama, Educa!, o psiquiatra Içami Tiba conversou com os participantes  
sobre as relações familiares e os comportamentos que podem vir a prejudi-
car a sua sustentabilidade. A mensagem de Tiba é que pais muito permissi-
vos acabam formando filhos menos comprometidos. “Não adianta a gente 
querer que os filhos aprendam se a gente só fala; a gente tem que ensinar 
o filho, explicando, e depois cobrar o que ele aprendeu. O problema hoje 
em dia é que ninguém cobra dos filhos suas obrigações, eles recebem tudo 
pronto. Dessa forma, não há mérito para as conquistas”, ensinou.

PALESTRA “PLANEJAMENTO, SUPERAÇÃO E DESAFIOS”
O esporte, assim como o dia a dia do CFO, exige lidar com variáveis que não são controláveis. Campeão mundial e me-

dalhista olímpico na vela, Lars Grael falou sobre motivação e persistência, qualidades que o levaram às suas conquistas. 
Lars venceu o campeonato mundial de vela na classe snipe em 1983 e, na mesma categoria, conquistou as medalhas de 
bronze na Olimpíada de Seul, em 1988, e na Olimpíada de Atlanta, em 1996. Em 1998, sua vida mudou completamente 
quando, durante uma regata em Vitória (ES), uma lancha invadiu a área da competição e bateu no barco em que estava. 
A hélice da lancha decepou sua perna direita.

O esportista mostrou mais uma vez sua capacidade de superação frente a situações adversas e, seis meses após o aci-
dente, retornou às competições oficiais. “Se a crise abate, a competição motiva.” Foi campeão na classe star em 2005, 
em Buenos Aires; em 2008, bicampeão sul-americano, e, em 2011, tricampeão. “Nossos limites são impostos por nós 
mesmos. Até onde vai a nossa capacidade de sonhar?”, questionou à plateia. Lars destacou ainda a importância de três 
fundamentos para superar desafios: planejamento; ter informação e dados confiáveis; e estar aberto à mudança – sair da 
intuição e acreditar em dados reais. Ou seja, sair do campo intuitivo para o tecnológico.

Da esq. p/ a dir.: José Claudio Securato (Saint 
Paul Escola de Negócios); Lars Grael; Rodrigo 
Kede (IBM)

Bate-papo com Içami Tiba

Acústico Pop Top

“O evento é muito interessante, pois combina muito bem a proposta 
de conteúdo com relacionamento. É uma grande oportunidade para 
que todos nós desenvolvamos um networking importante, especial-
mente entre os diferentes segmentos de indústria. Além disso, Campos 
do Jordão e o Grande Hotel proporcionam a atmosfera adequada 
para o evento.” 
Marcelo Lyra Porto, vice-presidente de Enterprise da IBM Brasil

JANTAR IBM
A IBM ofereceu um jantar especial no dia 14. Os participantes do 

CFO Forum IBM/IBEF-SP também puderam apreciar, ao final da noi-
te, o show Acústico Pop Top e uma degustação de charutos da Taba-
caria Caruso.
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Da esq. p/ a dir.: Victor Sichero (Fox) e Maricy 
Sichero; Regina Gobbo e Alfredo Benito (Lenovo)

Da esq. p/ a dir.: Luis Blanco (Odontoprev); 
Gilmar Camurra (Telefonica); Patricio Espinosa 
(IBM); Rogério Menezes (AkzoNobel)

Da esq. p/ a dir.: Fabio Marchiori (Brasil Kirin) e 
Simone Beier; José Roberto Lettiere (Alpargatas) 
e Renata Lettiere

Da esq. p/ a dir.: Andrea Richter; Edmundo 
Balthazar (Google) e Carolina Balthazar

Da esq. p/ a dir.: André Caruso (Tabacaria 
Caruso) Walter Machado de Barros (WMB); 
Reinaldo Yocida (IBM); Mario Mafra (Wheaton)

Milton Brandt (Unilever) e Elisabete Brandt

CIGARS WITH THE STARS 
TABACARIA CARUSO

“O evento une momentos em que a gente consegue se integrar na companhia da família e nas discussões de alto nível. Esse conjunto de 
atividades faz com que o executivo tenha vontade de voltar a participar do CFO Forum IBM/IBEF-SP com muita alegria.” 

Milton Brandt, CFO da Unilever Brasil
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PALESTRA “ECONOMIA MUNDIAL EM TRANSFORMAÇAO: IMPACTOS NOS SEUS NEGÓCIOS”
O economista e jornalista Ricardo Amorim realizou uma palestra sobre 

as transformações nos cenários mundial e brasileiro, na manhã do dia 15 
de setembro. Amorim mostrou que o país, apesar de todos os seus proble- 
mas estruturais, acumulou grandes avanços na economia. No entanto,  
é imperativo que as grandes reformas sejam feitas para que o Brasil possa 
ganhar competitividade internacional. “Enquanto as reformas não forem 
feitas, quem continuará pagando a conta será a indústria.”

Ao final, deu algumas dicas para os CFOs em relação a 2014: estar pre-
parado para trabalhar com o dólar em queda e não com os patamares  
atuais; monitorar o risco da maior pressão de custos, que poderá resultar 
na subida da inflação ou então num rápido aumento da taxa de juros por 
parte do Banco Central para combatê-la; ter em conta que em 2014 o país 

poderá ter um crescimento medíocre, e, se houver piora no cenário internacional, pode ser ainda menor que o de 2013. 
“O setor privado precisa se organizar e pressionar o Governo para fazer as mudanças que são fundamentais”, alertou.

Ricardo Amorim (Rican Consultoria)

Test Drive BMW Group

Participantes

Exposição BMW

Lounge

“É um evento maravi-
lhoso. Estou muito sa-
tisfeito com os partici-
pantes e os conteúdos 
tratados nos painéis.”
Evren Yenicag, CFO 
do Grupo BMW

LOUNGE IBM
Especialistas apresentaram as últimas inovações da IBM em um animado bate-papo sobre tecnologia com os CFOs. 

Entre as novidades apresentadas no lounge, estava o case do Ei!, solução de social media analytics capaz de fazer análise 
de sentimento e consolidar insights a partir do que é postado por milhões de usuários das redes sociais.

TEST DRIVE BMW GROUP
Os participantes do evento tiveram a oportunidade de pilotar alguns dos modelos mais desejados da marca.
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PAINEL CFO DO FUTURO – “ACELERANDO A PERFORMANCE”
A programação do CFO Forum IBM/IBEF-SP foi encerrada com um painel composto pelo presidente do Grupo Pão 

de Açúcar, Enéas Pestana, e os CFOs: Leopoldo Saboya, da BRF Brasil Foods; Gabriela Gaytan, da IBM Brasil; e José 
Roberto Lettiere, da Alpargatas. Manoel Rebello, diretor da Heidrick & Struggles foi responsável por moderar o debate 
final com os líderes de finanças.

Durante sua palestra, Enéas Pestana – um exemplo notável de CFO que virou CEO – falou sobre sua trajetória pro-
fissional em sintonia com a história do Grupo Pão de Açúcar, organização que tem 650 milhões de clientes/ano, a qual 
está desde 2003. Pestana contou que um de seus principais desafios após assumir a presidência do Grupo, em 2010, foi 
implantar um novo modelo de gestão matricial, que alinhou todas as camadas da organização para os valores corporativos 
e a preparou para um ciclo de alta performance. 

Ao final, compartilhou com o CFOs alguns princípios em que sempre acredi-
tou ao longo da carreira: defina metas de longo prazo; faça o melhor sempre, in-
dependente da tarefa; trabalhe como se a empresa fosse sua; tome suas decisões 
sempre (seja motorista e não passageiro!); tenha perseverança e disciplina; não 
realize perdas, reverta em ganhos; acredite em si mesmo; não abra mão dos seus 
valores e da sua saúde; escolha sempre a sua família; e tenha fé.

Enéas Pestana (Grupo Pão de Açucar)

Da esq. p/ a dir.: Manoel Rebello (Heidrick & Struggles); 
Leopoldo Saboya (BRF Brasil Foods); Gabriela Gaytan 
(IBM); José Roberto Lettiere (Alpargatas)

Da esq. p/ a dir.: Patricio Espinosa (IBM); Gabriela 
Gaytan (IBM); Leopoldo Saboya (BRF Brasil Foods); 
José Roberto Lettiere (Alpargatas); Manoel Rebello 
(Heidrick & Struggles); Rodrigo Kede (IBM); José 
Claudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios); 
Enéas Pestana (Grupo Pão de Açucar)

DEBATE
Durante o debate, os CFOs convidados discutiram qual o papel do líder de finanças no cenário atual. Gabriela Gaytan 

ressaltou três desafios na atualidade: desaceleração econômica; manter a competitividade nacional e internacional; e o 
novo perfil do consumidor. “Nesse cenário, temos que fazer as respostas. O CFO deve ajudar a organização a encontrar 
a resposta certa.”

Leopoldo Saboya, CFO da BRF Brasil, comentou que o principal desafio para o líder de finanças é definir prioridades e 
elencá-las. José Roberto Lettiere, por sua vez, destacou que o papel fundamental do CFO é ter realmente o entendimen-
to da estratégia do negócio: analisar e integrar o que é prioritário.

“Achei o evento ótimo, com um bom conteúdo e ótima oportunidade para atualizar o que a IBM está fazendo hoje, além 
de proporcionar relacionamento com outros CFOs.”
Gabriela Gaytan, CFO da IBM Brasil
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RTT, EFD, IRPJ? 
Podemos te dar
uma luz.

O planejamento empresarial 
levando em conta a gestão 
estratégica de tributos é atividade 
essencial para todos, e de alta 
complexidade. Conte com a EY 
para integrar conhecimentos
e navegar pelo ambiente fi scal
de modo inteligente e efi caz. 

ey.com.br/impostos

ey.com.br/betterworkingworld
#BetterWorkingWorld
facebook | EYBrasil
twitter | EY_Brasil
linkedin | ernstandyoung

Legislação Antidumping
Por Redação / Fotos: Ricardo Riberto

A Comissão de Tributos realizou café da manhã com 
o tema “A nova regulamentação sobre investiga-
ções antidumping no Brasil” no dia 10 de setembro, 

na sede do Instituto. O encontro foi conduzido por Vera 
Kanas Grytz, doutora em direito internacional e sócia cor-
responsável pela área de comércio internacional do escri-
tório Tozzini Freire Advogados. Vera explicou as principais 
mudanças legais com o advento do Decreto 8.058/2013, 
publicado em 26 de julho e em vigor desde 1º de outubro 
deste ano.

De acordo com a Organização Mundial do Comércio, o 
Brasil é o maior aplicador mundial de medidas antidumping 
– que têm como foco proteger a indústria nacional. Se não 
fosse a aplicação dessas medidas, a indústria brasileira de 
alguns produtos (exemplo: cadeados) tornaria-se inviável 
frente aos importados da China e de outros países.

Dumping
Considera-se prática de dumping quando uma empresa 

exporta para o Brasil um produto a preço (preço de expor-
tação) inferior ao que pratica para esse produto ou simi-
lar nas vendas para o seu mercado interno (valor normal).  
Os objetivos da investigação antidumping são: identificar 
existência de dumping e quantificá-lo; verificar se os produ-
tores nacionais estão sofrendo dano ou ameaça de dano; e 
também determinar o nexo causal entre dumping e dano.  
A investigação é realizada pelo Departamento de Defe-
sa Comercial (Decom), e, se for comprovada a prática, a 
Câmara de Comercio Exterior (Camex) irá impor as me-
didas. O direito antidumping será cobrado sobre todas as 
importações do produto consideradas como efetuadas 
com dumping.

A nova regulamentação sobre 
investigações antidumping no 
Brasil
Vera Grytz explica as principais mudanças com o Decreto 8.058, 
em vigor desde 1º de outubro

O que mudou
O novo decreto antidumping está em sintonia com as di-

retrizes do Plano Brasil Maior (lançado pelo governo Dilma 
Rousseff) que valida a defesa comercial como parte da polí-
tica industrial. Segundo a palestrante, a “espinha dorsal” do 
Decreto 8.058/2013 é a obrigatoriedade da análise preliminar 
quanto à existência de dumping, dano e nexo causal; e a redu-
ção do prazo médio das investigações de 12 para dez meses. 
“A análise preliminar é a base para a imposição de medidas 
antidumping provisórias durante o curso da investigação, o 
que ainda é relativamente raro no Brasil, mas deve se tornar 
muito mais frequente com a obrigatoriedade”, destacou Vera.

Além dos direitos provisórios, outra tendência prevista na 
legislação são os compromissos de preços, ou seja, o com-
prometimento do exportador de que não irá vender a valor 
inferior do que um determinado preço de referência; se acei-
to pelo Governo, o compromisso poderá acelerar o encerra-
mento da investigação.

Outra inovação importante do Decreto foi regular com 
detalhes as chamadas “revisões” sobre os direitos antidum-
ping. A maior delas é a revisão para novos produtores ou ex-
portadores. Ela possibilita o cálculo de margens antidumping 
individuais para novos entrantes no mercado e até mesmo a 
suspensão da aplicação de direitos antidumping por seis me-
ses para que a empresa (que não fez exportações do produ-
to no período da investigação) possa realizar vendas para o 
mercado brasileiro até que a sua margem antidumping seja 
definida pela Camex. v

Vera Grytz (Tozzini, Freire, 
Teixeira e Silva Advogados)

Patrocínio: EY, PwC e Saint Paul
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IBEF Mulher
Por Redação / Fotos: Ricardo Riberto

Patrocínio: EY, PwC e Saint Paul

O tema “Carreira executiva e empreendedorismo 
feminino” foi debatido em café da manhã pro-
movido pelo IBEF Mulher, no dia 17 de setembro.  

Na ocasião, a economista Tatiana da Ponte, sócia respon-
sável pela área de Human Capital da EY América do Sul, 
trouxe dados relevantes sobre a participação feminina na 
economia global e na carreira executiva.

De acordo com o Boston Consulting Group, o volume to-
tal da renda feminina em todo o mundo aumentou de US$ 6 
trilhões, em 2002, para US$ 9,8 trilhões, em 2007. Em 2017, 
esse valor deve chegar a US$ 15,6 tri. Nos Estados Unidos, 
46% das empresas privadas têm pelo menos metade do seu 
capital em mãos femininas. Já no Brasil, o destaque vai para 
as donas do próprio negócio. O país apresenta uma das mais 
altas taxas de empreendedorismo feminino do mundo, de 
acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor.

Abismos
Apesar do avanço da participação feminina na economia 

mundial, os abismos permanecem. Na carreira executiva, 
apenas 7,7% das posições na alta administração das com-
panhias brasileiras abertas são ocupadas por mulheres.  
E, mesmo mais empreendedoras, elas são apenas 10% dos 
bilionários no mundo. Há 860 milhões de mulheres, entre 
20 a 65 anos, que ainda não participam da economia mun-
dial. As principais razões para isso, apontou Tatiana, são: 
falta de preparo; oportunidades de voz e vez; e escolhas.  
“É importante, tanto pelos aspectos demográficos como 
econômicos, que a mulher participe cada vez mais do mer-
cado de trabalho”, destacou a palestrante.

Benchmark
Para as organizações, apoiar a evolução profissional das 

mulheres tornou-se uma questão estratégica para a atração 

e retenção de talentos. Tatiana apresentou como bench- 
mark as iniciativas realizadas pela EY para diminuir barreiras 
em relação à entrada e a manutenção da carreira feminina.  
Entre elas, vale destacar: o Programa EY para gestantes, 
que fornece orientações para as mulheres em cada etapa 
da gravidez e as ajuda a planejar o momento de retorno ao 
trabalho – crítico para muitas profissionais; e o Programa  
Career Watch, que tem foco em desenvolver e identificar 
oportunidades de ascensão na carreira para as colaborado-
ras de alto potencial. Em 2013, a organização iniciou o Pro-
grama Winning Women Brasil – Empreendedoras de Suces-
so, que oferece mentoring e capacitação para empresárias, 
ajudando-as a avançarem seus negócios para um próximo 
estágio de amadurecimento.

Tatiana ressalvou que contribuir para que mais mulheres 
sejam empoderadas é uma questão que não depende ape-
nas das empresas, mas está endereçada à toda a sociedade.  
E cada profissional pode fazer a sua parte no ambiente em 
que atua. Desde orientar e patrocinar mais mulheres a as-
cenderem profissionalmente – ajudando-as a identificar 
oportunidades e desenvolverem seus potenciais – como 
também dar um passo à frente e tornar-se um exemplo (role 
model), seja ao trazer novas ideias ou buscar direitos. “Você 
não pode ter receio de ‘puxar a fila’ e tomar iniciativas.  
Se você se dedicar e entregar o máximo de resultado, con-
seguirá chegar aonde quer”, finalizou a sócia da EY. v

Carreira executiva e 
empreendedorismo feminino
Sócia da EY destaca o crescimento da participação da mulher na economia global e cita iniciativas de apoio 
à carreira feminina

Palestrante Tatiana Ponte (EY) e os participantes
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Tributos
Patrocínio: EY, PwC e Saint Paul

Questões 
polêmicas 
de comércio 
exterior no 
CARF
Especialistas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) discutem 
pontos polêmicos que envolvem a fiscalização das atividades de comércio exterior

A Comissão de Tributos do IBEF-SP convidou três 
especialistas do Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais (CARF) para um debate sobre 

questões polêmicas que envolvem a fiscalização das ati-
vidades de comércio exterior. O café da manhã, realizado 
no dia 20 de setembro, reuniu: Luís Eduardo G. Barbieri, 
auditor-fiscal da Receita Federal e conselheiro represen-
tante da Fazenda no CARF; Gilberto Castro Moreira Ju-
nior, diretor da EY, doutor em direito tributário pela Uni-
versidade de São Paulo (USP) e conselheiro da 3ª Seção do 
CARF; Gileno Gurjão Barreto, sócio do escritório Loeser 
e Portela Advogados e vice-presidente da 2ª Turma, da 
3ª Câmara, da 3ª Seção do CARF; e Roberto Goldstajn, 
coordenador da Comissão de Tributos do IBEF-SP, res-
ponsável pela mediação do debate.

Os convidados detiveram-se em dois grandes temas: "Re-
gime aduaneiro de Drawback" e "Interposição fraudulenta 
em operações de comércio exterior". 

Drawback
Regime aduaneiro especial, o Drawback é considerado o 

mais importante mecanismo de estímulo às exportações 
no Brasil. Responde por 30% dos regimes suspensivos na 
importação, superando o RECOF e a Zona Franca de Ma-
naus. O incentivo se dá mediante a desoneração dos tribu-
tos incidentes na importação dos insumos e na aquisição no 
mercado interno (ex: Imposto de Importação; IPI; ICMS; 
Cofins/PIS; AFRMM – transporte via marítima).

A principal questão polêmica se dá em torno da vincula-
ção física do Drawback – contrapartida prevista no regime 
que determina que os insumos necessariamente devem ser 
utilizados no processo produtivo de mercadoria destinada 
à exportação ou já exportada. A discussão teve como ar-
gumento o Princípio da Fungibilidade, que defende que a 
substituição dos insumos importados por outros idênticos 
no gênero, quantidade e qualidade, não descaracterizaria 
o regime de Drawback. A conclusão em torno desta ques-
tão, que ainda não foi pacificada, é que a Lei nº 12.350/2010, 
efetivamente, abriu a possibilidade para a “substituição” de 
insumos e remete a regulamentação para a SRRF/SECEX.

Interposição Fraudulenta
Em relação à Interposição Fraudulenta, discutiu-se sua 

relação com o regimes de importação por conta e ordem 
de terceiro e importação por encomenda. A Interposição 
Fraudulenta se dá quando há uma simulação/fraude dessas 
situações para que uma empresa possa obter vantagens fis-
cais ilícitas por meio de operações intermediadas por outra. 
Há duas modalides: Interposição Comprovada – deve ser 
provado que na operação de importação ocultou-se o su-
jeito passivo, o real vendedor, comprador ou responsável 
pela operação, mediante fraude ou simulação, com inten-
ção de burlar o Fisco, resultando em “Dano ao Erário”; e a 
Interposição Presumida – prova-se os fatos indiciários: não 
comprovação da origem, da disponibilidade ou da transfe-
rência dos recursos. v

Da esq. p/ a dir.: Roberto Goldstajn (IBEF-SP); Luís Eduardo Barbieri (Receita 
Federal); Gileno Barreto (Loeser e Portela Adv.); Gilberto Castro (EY)

Por Redação / Fotos: Ricardo Riberto
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Riscos
Por Redação / Fotos: Ricardo Riberto

Patrocínio: EY, PwC e Saint Paul

A Comissão de Riscos promoveu, no dia 03 de ou-
tubro, café da manhã sobre o tema “Cobrança e 
recuperação de clientes – Uma abordagem evolu-

tiva”, na sede do IBEF-SP. Tales Lopes, diretor da Prática 
de Gestão de Riscos da Accenture, focou sua apresentação 
nos seguintes aspectos: mostrar como as empresas de co-
brança podem estabelecer uma relação diferenciada com os 
clientes endividados, de forma a recuperá-los; desafios que 
os novos perfis de consumidores trazem para as estratégias 
de cobrança; a evolução do modelo de cobrança; e ferra-
mentas analíticas que podem contribuir para um melhor 
aproveitamento.

Lopes observou que, historicamente, a cobrança foi vista 
como um processo operacional e não estratégico dentro das 
empresas. Por isso, houve baixo investimento na capacita-
ção dos recursos de cobrança, o que imputa diretamente 
no processo de recuperação de crédito. Ao longo do tem-
po, houve uma evolução do modelo de cobrança em três 
estágios: cobrança da dívida; recuperação de crédito; e, o 
mais sofisticado, recuperação do cliente. De acordo com o 
especialista, o modelo adotado pela maioria das empresas 
ainda se concentra no segundo estágio, mas a tendência é 
que evolua para o terceiro.

Recuperação de clientes
“Um cliente recuperado é um cliente que vai trazer re-

ceita amanhã.” Essa é a diretriz do modelo de cobrança 
com foco na recuperação de clientes. Um cliente com bom 
histórico em uma situação ruim ainda é um cliente. A evo-
lução do modelo de cobrança para recuperação de clientes 

tem como alavanca o uso de ferramentas tecnológicas, 
como Analytics, que possibilitam a diferenciação entre os 
diferentes perfis de consumidores. “O sucesso da cobran-
ça é tratá-la como um CRM (Gerenciamento de Relações 
com o Cliente).”

Lopes apresentou ao público, então, o Modelo Accentu-
re de cobrança de alta performance. O modelo é composto 
por três camadas: Estratégia (envolve: modelos analíticos; 
cobrança terceirizada; atendimento na renegociação; or-
ganização otimizada); Monitoramento da performance; e 
Tecnologias de Suporte. Foram apontados como potenciais 
benefícios desse modelo: melhora na recuperação em todas 
as faixas de atraso, superando 40% em algumas delas; recu-
peração de 5% a 20% das operações com atrasos superio-
res a 360 dias; encolhimento de 10% a 15% no tamanho da 
operação de telecobrança; e redução entre 50% a 70% no 
tempo para a recuperação.

O diretor da Accenture finalizou a apresentação co-
mentando cases com empresas que adotaram a solução: 
o primeiro foi uma grande operadora de telecomunica-
ções. Após a adoção do modelo de cobrança orientado ao 
cliente, a empresa obteve um benefício de R$ 110 milhões 
no capital de giro. Outro caso foi de um banco privado 
que, com a solução, conseguiu aumento de 56% na recu-
peração de crédito entre clientes do segmento Corporate, 
e 25% de aumento no segmento Retail. Por úlitmo, citou 
uma grande empresa varejista que possuía uma carteira de 
R$ 1,1 bilhão com dívidas acima de um ano de atraso. Em 
seis meses, obteve uma recuperação incremental de USS 
9,3 milhões na carteira. v

Cobrança e 
recuperação 
de clientes 
Especialista apresenta vantagens do modelo 
de cobrança orientado ao cliente

Palestra
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TI
Por Jaqueline Couto / Fotos: Ricardo Riberto

Patrocínio: 

Cyber Security: segurança da 
informação contra invasões
Palestrantes enfatizaram que as práticas de segurança estão, mais do que nunca, sendo colocadas à prova

Um assunto que vem tomando grandes proporções 
em todos os círculos profissionais, graças ao grave 
caso de espionagem eletrônica em que o país foi um 

dos alvos recentemente, é a preocupação em relação à segu-
rança da informação dentro e fora das empresas. Atento à 
repercussão dessa questão, o IBEF-SP realizou o seminário 
“Cyber Security: a transformação das empresas diante de 
ameaças globais”, no dia 10 de outubro. O evento contou 
com participações de José Papo, web services evangelist da 
Amazon para a América Latina; Edgar D’Andrea, sócio da 
PwC; Fernando Carbone, diretor de forensics da PwC; e Vi-
tor Sena, gerente de segurança da informação da Netshoes. 
Entre os assuntos debatidos pelos convidados, estavam: a 
necessidade de aperfeiçoar a segurança da informação nas 
empresas, diante de ameaças como vazamento de dados, 
perda, invasão de sistemas, ataque de hackers, entre outros.

Os riscos de Cloud Computing
Na palestra de abertura, José Papo falou sobre a seguran-

ça da informação em tempos de Cloud Computing (compu-
tação em nuvem), ou seja, a possibilidade de acessar aplica-
ções diversas por meio da internet, independente do lugar 
ou da plataforma. Segundo ele, a “nuvem” é o alavancador 
de tendências tecnológicas da atualidade. “As práticas de 
segurança das empresas estão, mais do que nunca, sendo 
colocadas à prova e os investimentos para proteção das in-
formações têm crescido em todos os lugares. É importan-
te lembrar que além das invasões realizadas por hackers, a 
maior parte da perda de informações das empresas é feita 
por funcionários”, destacou o palestrante.

Por isso, alertou Papo, se faz necessário o uso da cripto-
grafia dos dados, o que deve gerar atenção redobrada dos 
profissionais de TI. O uso de Cloud, por sua vez, requer a 

Da esq. p/ a dir.: Carlos Oyola (E-Xyon); Edgar D’Andrea (PwC); Fernando Carbone (PwC); Vitor Sena (Netshoes); Renata Romariz (PwC); 
Juliano Tubino (Amazon)
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Plenária

rígida adoção de políticas internas de segurança. “É preciso 
entender que a questão hoje em dia não é mais usar ou não 
usar a tecnologia, e sim como melhor utilizá-la a fim de fazer 
com que essa tecnologia favoreça os negócios e não torná-
-los vulneráveis aos adversários, uma vez que a computação 
em nuvem está deixando de ser tendência para se tornar um 
padrão.” Citando o escritor William Gibson, autor do cyber 
romance Neuromancer, o especialista da Amazon encerrou 
sua apresentação com a frase: “O futuro já está aqui. Ape-
nas não está distribuído igualmente”.

Cyber Security
Dando continuidade às explanações, o sócio da PwC, 

Edgar D’Andrea, abordou o tema Cyber Security e as novas 
formas de tratar a segurança de dados, informações, senhas 
e outros conteúdos. Para D’Andrea, a tecnologia mudou 
a forma de fazer negócios, uma vez que a era cibernética 
desperta muitas oportunidades de inovação e produtivida-
de, assim como também apresenta novos riscos e desafios.  
A cadeia de suprimento virtual removeu o perímetro de 
segurança tradicional e cada vez mais empresas adotam a 
computação em nuvem, as tecnologias de mobilidade e as 
redes sociais. Nesse contexto, destacou: “Não há seguran-
ça perfeita. É preciso uma abordagem ágil e comercialmente 
pragmática de Cyber Security, sem comprometer os proces-
sos de inovação e de transformação empresarial”.

Quanto à atual vulnerabilidade da economia global aos ata-
ques cibernéticos, o palestrante destacou números alarman-
tes: Trezentos e quarenta e três é o numero médio de dias 
em que os atacantes ficaram presentes no ambiente de rede 
das organizações antes de serem detectados. Quase dois 
terços das vítimas de crimes cibernéticos foram notificadas 
que estavam comprometidas por fontes externas. Segundo 
D´Andrea, 90% das pessoas e empresas irão usar a nuvem 
como fonte primária de TI até 2020. E não há setor imune às 
ameaças virtuais. Ele ressaltou que o uso da Cyber Investiga-
tion é útil para aprimorar a capacidade de identificar evidên-
cias de ataques aos sistemas, a fim de minimizar os impactos 
causados por ameaças avançadas. Uma resposta rápida é a 
chave para minimizar danos à marca e perdas financeiras.

Cyber Investigation
O diretor de forensics da PwC, Fernando Carbone, apro-

fundou o tema Cyber Investigation. Uma das informações 
passadas por Carbone que mais surpreendeu a audiência foi 
o uso do mecanismo rubber ducky. Ele tem a aparência de 
um pen-drive, mas, assim que instalado na máquina, possi-
bilita ao hacker ter acesso a todas as informações da empre-
sa. Basta um funcionário ou um visitante colocá-lo em uma 
entrada USB da corporação. “Às vezes, é possível conseguir 
identificá-lo e localizá-lo, mas uma vez instalado, não há 

volta”, enfatizou. Os agentes das ameaças são diversos: in-
siders mal intencionados, concorrência buscando vantagem, 
organizações criminosas à procura de lucros financeiros, 
governos em busca de vantagem econômica e militar, cyber 
ativistas políticos e cyber terroristas com foco em compro-
metimento de sistemas.

“Nossa experiência mostra que todas as indústrias se de-
param com diversos agentes de ameaças”, afirmou Carbone. 
“Prevenção é essencial, mas não suficiente. Assumir que o 
ambiente da empresa possa estar comprometido é fundamen-
tal para haver a quebra de paradigmas e a utilização de técni-
cas de investigação para ações preventivas”, finalizou o diretor.

Proteção dos ativos das empresas
Fechando o seminário, o information security manager da 

Netshoes, Vitor Sena, debateu sobre a proteção dos ativos 
das empresas como foco da segurança da informação. Sena 
explicou que o escopo da segurança da informação em rela-
ção aos ativos da empresa deve abranger: Confidenciabili-
dade – garantir que apenas aqueles que deveriam ter acesso 
possam fazê-lo; Integridade – assegurar que a informação 
não será modificada sem ser detectada; e Disponibilidade – 
certificar que ela estará acessível quando necessitada. Sena 
realçou que a proteção dos ativos da organização como foco 
da segurança da informação às vezes custa caro, mas não 
se compara ao prejuízo das empresas que tiveram as suas 
informações ou as de seus clientes divulgadas por hackers ou 
vazadas – falhas que permitem o roubo de dados.

Ele encerrou sua participação com um comparativo interes-
sante entre o conceito de segurança de anos atrás e o atual nas 
empresas. “Antes eram câmeras, catracas, segurança arma-
da. Hoje, é tudo isso e mais a tecnologia. O que fazer então? 
O desafio é: criar ou atualizar a política de segurança da infor-
mação de acordo com as novas situações do cenário atual; co-
nhecer e documentar onde estão e para quem os dados estão 
disponíveis; criar parcerias tecnológicas sólidas e de confiança; 
realizar treinamentos e conscientização dos colaboradores; e, 
por último, simplificar processos (make it simple)”. v
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Mercado de Capitais

A atuação do Comitê 
de Aquisições e 
Fusões – CAF

Diretor do CAF detalha quais são as atribuições do novo órgão regulador

Com a evolução do mercado de capitais brasileiro, a 
partir de 2003, houve um aumento natural do nú-
mero de operações de fusões e aquisições (M&A) 

e de reorganizações societárias. Em decorrência, também 
cresceu o número de conflitos entre acionistas – a maioria 
ligada à questão de partes relacionadas. A partir de 2009, 
a CVM passou a estimular a autorregulação do mercado 
nessas questões. Entidades do mercado se mobilizaram e, 
durante três anos, discutiram e elaboraram um código com 
base no modelo de autorregulação voluntária. É nesse con-
texto que surgiu o Comitê de Aquisições & Fusões (CAF). 
O órgão tem o objetivo de aplicar e manter atualizado um 
código de autorregulação voluntário das operações de M&A 
e reorganizações societárias no mercado brasileiro.

João Pinheiro Batista Nogueira, diretor-executivo do 
CAF, realizou uma apresentação detalhada sobre atuação 
do Comitê em café da manhã promovido pela Comissão 
de Mercado de Capitais, no dia 15 de outubro, na sede do 
IBEF-SP. O CAF possui como associados mantenedores: 
Amec, Anbima, IBGC e BM&FBovespa. Os pilares de sus-
tentação desse novo modelo de autorregulação são:

 • Adesão voluntária das companhias, explicitada em seu 
Estatuto Social;

 • Painel formado por membros independentes e alta-
mente especializados;
 • Garantia de rapidez nas decisões;
 • Código que é um conjunto de princípios e regras que 
reflete o consenso dos particiantes do mercado e é 
calcado na prevalência dos princípios sobre as regras;
 • Presunção de regularidade para as decisões do Comitê 
concedida pela CVM.

Atualmente, estão sujeitas ao CAF: companhias abertas 
que voluntariamente aderirem ao Código de Autorregula-
ção – Selo CAF; entidades jurídicas que figurem como parte 
em reorganização societária ou OPA envolvendo companhia 
aderente; companhias abertas que, mesmo não aderentes, 
submetam OPAs ou reorganizações societárias ao CAF.

Entre as propostas de valor para as empresas está a me-
lhora na percepção do mercado sobre governança e também 
na aceitação das ações em IPO e Follow On. Por tratar-se de 
uma iniciativa recente, João Nogueira afirmou que o CAF 
ainda está “buscando os puxadores de fila”, grandes empre-
sas que estejam dispostas a aderir ao código. “É uma iniciati-
va que trará mais credibilidade ao mercado em longo prazo”, 
assinala o diretor. Para obter mais informações sobre o CAF: 
www.cafbrasil.org.br. v

João Nogueira (Grupo Cerradinho)

Por Redação / Fotos: Ricardo Riberto

Patrocínio: EY, PwC e Saint Paul

As formAs de AtuAção do CAf se dão por três meCAnismos:
Mecanismo Consulta Prévia Consulta Reclamação

O que é? Formatação das operações, em conjunto 
com a Secretaria Executiva do CAF,  
antes de sua divulgação ao mercado.

Pedido de esclarecimento sobre parte  
ou o todo de determinada operação.

Reclamação em relação ao 
descumprimento de princípio ou  
regra do Código.

Quem pode? Companhia interessada. Qualquer participante de mercado que demonstre legítimo interesse.

Para quê? Obtenção de aprovação prévia do CAF. Esclarecer regra, princípio ou procedimento. Apurar descumprimento de  
princípio ou regra.

Fonte: CAF
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debênture. É assim que 
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se encaixa melhor no seu 
negócio e não na nossa 
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o Banco BI&P. Queremos 
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para a sua empresa.
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Seminário do IBEF Jovem
Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

Patrocínio: 

O desafio  
de abrir  
um negócio
Empreendedores compartilham suas histórias 
em seminário do IBEF Jovem

Abrir o próprio negócio é o sonho de muitos profis-
sionais. No entanto, os desafios para começar um 
empreendimento no Brasil são grandes: excesso de 

burocracia, falta de capital, mercado imaturo, falta de mão 
de obra qualificada... Mesmo assim, há quem decide correr 
atrás do sonho e lutar para superar todas essas barreiras. 
Movido por esse tema, o IBEF Jovem realizou o seminário 
“Empreendedorismo – Os desafios financeiros de se abrir 
um negócio”, no dia 17 de outubro. Três jovens empreen-
dedores foram convidados para compartilhar suas histórias: 
Andre Susskind, sócio fundador e CEO da Viva! Experiên-
cias; Ariel Lambrecht, fundador de duas startups brasilei-
ras: a rede acadêmica Ebah.com e o aplicativo 99Taxis; e 
Alexandre Borges, diretor-presidente e sócio da Mãe Terra 
Produtos Naturais e Orgânicos.

Completaram o debate Alexandre Pierantoni, sócio de 
Corporate Finance da PwC, e, na função de moderador, 
Leonardo Rocha, associado da Angra Partners, empresa 
atuante em Private Equity e Financial Advisory. Rocha tam-
bém integra o time de mentores de empresas da Endeavor. 
O evento foi o primeiro realizado pela nova gestão do IBEF 
Jovem, que está sob a liderança de Felipe Guarnieri.

A trajetória de cada empreendedor
O debate foi mais centrado nas histórias de empreen-

dedorismo de cada convidado do que nos aspectos finan-
ceiros. Cada empreendedor contou sua experiência. Ariel  
Lambrecht, por exemplo, já trabalhou como funcionário 
do Google na Irlanda e, ao voltar para o Brasil, decidiu abrir 

uma consultoria de SEO (Search Engine Optmization). Em 
uma viagem para o exterior, conheceu um aplicativo que 
permitia ao usuário identificar os taxistas que estavam pró-
ximos e pedir o serviço via smartphone. Ficou apaixonado 
pela ideia e decidiu fundar a 99Taxis, com outros dois sócios.  
O aplicativo brasileiro completou um ano em agosto com 
meio milhão de usuários e 15 mil taxistas cadastrados no 
Brasil. “Queremos que na hora em que o cliente pegue o 
táxi, a corrida já esteja paga. A partir daí, passaremos a co-
brar uma comissão”, comentou sobre o modelo de negócio.

Alexandre Borges, formado em administração de empre-
sas pela FGV-SP, trabalhou como trainee na MasterCard, 
nos Estados Unidos. Lá, conheceu a cadeia The Raw Foods,  
dedicada a alimentos orgânicos. Quando voltou ao Brasil, 
topou abrir um negócio a convite de um amigo, a empresa 
Flores Online – comprada posteriormente pela americana 
1-800-Flowers. Com parte do capital ganho com a venda, 
Alexandre tornou-se sócio majoritário da Mãe Terra, com-
panhia que hoje é líder nacional no segmento de alimentos 
naturais e orgânicos. Com produtos comercializados em 
grandes redes de supermercado, a empresa conta com 250 
funcionários e crescimento esperado de 40% em 2013.

Já o CEO da Viva! Experiências, Andre Susskind, deixou 
o cargo de superintendente de marketing na Telefonica para 
fundar com o irmão Daniel, em 2010, uma startup brasileira 
pioneira na venda de “kits de experiências”, cupons que po-
dem ser trocados por um presente à escolha do agraciado. 
São várias opções de atividades: passeios, jantares, serviços 
em spa etc. Entre as vantagens desse modelo de negócio 

Plenária
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está o fato de que, por funcionar como um canal de vendas 
para as 130 empresas parceiras, a Viva! Experiências conse-
gue crescer sem a necessidade de injetar muito capital e não 
precisa brigar, por exemplo, por prazos de pagamento com 
os fornecedores.

Aporte de capital e conhecimento
Entre as maiores dificuldades apontadas pelos convidados 

sobre o desafio de abrir um negócio estão conseguir o aporte 
inicial de capital e fazer o correto controle do fluxo de cai-
xa (diferenciar o dinheiro do empreendedor pessoa física do 
dinheiro da empresa). Leonardo Rocha, associado da Angra 
Partners, perguntou aos convidados qual a visão deles so-
bre a parceria com os fundos de Private Equity. Segundo 
Rocha, os fundos podem trazer, além do aporte de capital, 
uma visão mais madura sobre a gestão. “Nós, dos fundos de 
Private Equity, acreditamos que podemos complementar o 
papel do empreendedor”, argumentou.

Andre Susskind concordou que um dos grandes aportes 
que o fundo faz é trazer conselhos para a companhia: “Às 
vezes, o empreendedor sente falta de uma opinião mais em-

basada, vinda de alguém realmente comprometido com a 
empresa”. Já Alexandre Borges pontuou que os fundos têm 
características distintas, mas um drive claro, direcionado ao 
aspecto financeiro: “Por isso, você tem que escolher aquele 
que é mais parecido com você, um fundo empreendedor”. 
Ariel, por sua vez, contou que já passou pela experiência do 
primeiro aporte e agora caminha para o segundo. Destacou 
que os fundos o ajudaram a abrir os olhos para o potencial 
do negócio. “A primeira coisa que você deve avaliar é que a 
relação com o fundo não faça com que você se sinta muito 
preso; a segunda é avaliar o que ele vai trazer para o seu 
negócio além do dinheiro.”

Para cada fase, um perfil de investidor
Alexandre Pierantoni, sócio de Corporate Finance da 

PwC, completou que os fundos de Private Equity têm que 
trazer recusos inteligentes. Ele lembrou que existem dife-
rentes perfis de investidores para cada estágio da empresa:

 • Friends and Family/Angels – quando o empreendedor 
ainda não tem visibilidade do retorno do negócio;

 • Venture Capital – quando o projeto foi lançado, desen-
volvido;

 • Private Equity – a empresa está num ciclo de vida saúda-
vel e necessita de investimentos para lançar novos pro-
dutos ou expandir operações.

Pierantoni comentou que no Brasil a segmentação desses 
perfis de investidores, especializados em cada uma dessas 
fases, já pode ser vista de uma forma mais clara. Ele obser-
vou que órgãos ligados ao governo, como o BNDES e a Fi-
nep (Agência Brasileira de Inovação), também têm investido 
no desenvolvimento de empreendedores. Outras empresas 
também podem apoiar o empreendedor, com sua expertise: 
“A PwC oferece soluções e ferramentas para que os em-
preendedores, nos diferentes estágios de seus negócios, te-
nham subsídios para realizar uma gestão sustentável”, des-
tacou em entrevista no final do evento. v

Público

Da esq. p/ a dir.: Felipe Guarnieri (Serasa Experian); Andre Susskind 
(Viva! Experiências); Alexandre Borges (Mãe Terra); Ariel Lambrecht 
(99Taxis); Alexandre Pierantoni (PwC); Leonardo Rocha (Angra 
Partners)

ESPÍRITO EMPREENDEDOR
Além dos jovens, havia também profissionais expe-

rientes na plateia. Veja a opinião de um participante:
  “O evento me atraiu porque buscava conheci-

mento sobre as experiências vividas pelos jovens em- 
preendedores e também por conta das intervenções por 
parte dos moderadores, que têm grande conhecimen-
to sobre o assunto; de modo a me proporcionar um su-
porte adequado para o contato com jovens que também 
anseiam trilhar pelo caminho do empreendedorismo”. 

Marcos A. Vasquez, associado do IBEF-SP
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Recursos Humanos

Liderança, 
inovação e 
gestão de 
pessoas

Ugo Barbieri afirma que a gestão de pessoas pode ser 
uma poderosa ferramenta para impulsionar a inovação

Ugo Barbieri, sócio da Horton International, condu-
ziu a apresentação “A liderança, a inovação e a ges-
tão de pessoas”, realizada no café da manhã do dia 

23 de outubro, na sede do IBEF-SP. A Horton é uma con-
sultoria global de Executive Search, Assessment e Coaching de 
executivos, com atuação nos níveis de diretoria e gerência. 
Barbieri discutiu os principais pontos para a existência de 
uma cultura criativa e, por consequência, de inovação nas 
organizações. A inovação pressupõe: criatividade, mudança 
organizacional/cultural, gestão da qualidade, boa gestão de 
pessoas e lideranças esclarecidas, ou seja, bem preparadas.

Learning Organization
De acordo com o palestrante, uma Learning Organization 

é uma organização que está continuamente aprendendo a 
criar o seu futuro, gerando também criatividade e inovação. 
Possui uma visão compartilhada: une as pessoas, criando 
uma conexão entre diversos indivíduos e atividades. “Uma 
Learning Organization é uma empresa que aprendeu a tra-
balhar em grupo, aprendeu a aprender e a fazer mudanças. 
No mundo de hoje, se você não se atualiza, está perdido.”

Ele citou a Toyota como exemplo de Learning Organiza-
tion, voltada para a qualidade. A companhia vê a inovação 
e a padronização como dois lados da mesma moeda, pois a 
criatividade deve se transformar na aprendizagem de toda 
a organização. Segundo esse princípio, quando houver uma 
inovação, esta deve ser padronizada e amplamente pratica-
da, até que uma inovação melhor seja descoberta. “Dessa 
forma, não se destrói a experiência, a tradição, e ao mesmo 

tempo se está atento ao futuro”, comentou. Essa visão tam-
bém engloba o fato de que as pessoas devem reconhecer 
seus erros e as chefias, por sua vez, devem considerá-los 
normais e parte do processo de aprendizagem e mudança.

O desenvolvimento de uma cultura criativa
O CEO é visto como o principal responsável pela geração 

de uma cultura criativa na organização. E o que seria uma 
cultura criativa? Uma cultura que provoca a colaboração en-
tre as pessoas e as áreas de trabalho e fornece o estímulo 
para que as ideias sejam manifestadas com total liberdade.

Segundo Barbieri, os principais inibidores da criatividade 
em uma companhia são: o medo de cometer erros, a apli-
cação de medidas punitivas, prazos apertados, competição 
interna destrutiva, crises e reorganizações frequentes e a 
falta de métodos adequados para a geração de ideias. “Não 
é verdade que as pessoas são mais criativas quando traba-
lham sob pressão e prazos apertados. A proposição de me-
lhores ideias ocorre quando as pessoas estão num estado de 
espírito mais elevado e se sentem mais felizes.”

Existem mecanismos para incentivar que todos contri- 
buam com ideias para os processos de inovação. São al-
guns deles: reconhecer as pessoas que geraram as melho-
res ideias, contratar pessoas com backgrounds diferentes 
(diversidade cultural) e buscar a diversidade de habilidades, 
ou seja, ter diferentes expertises nas equipes que trabalham 
em um projeto. “Ao existir vários pontos de vista sobre um 
mesmo projeto, aumentam-se as probabilidades de sucesso, 
reduzindo erros ou omissões.” v

Participantes

Por Redação / Fotos: Ricardo Riberto

Patrocínio: EY, PwC e Saint Paul
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Sustentabilidade

Executivos debateram o tema no contexto da gestão de riscos e retorno financeiro

O IBEF-SP promoveu o 3° Seminário IBEF de Sus-
tentabilidade, no dia 25 de outubro, na sede do Ins-
tituto, tendo como tema " Gestão de riscos e re-

torno financeiro na pauta de sustentabilidade empresarial". 
A palestra de abertura ficou a cargo de Rebecca Charlton, 
CFO da Anglo American, multinacional do ramo de mine-
ração. O evento foi composto por dois painéis. O primeiro 
contemplou a visão das empresas, com as participações de 
Fabio Marchiori, CFO da Brasil Kirin; Vitor José Fabiano, 
CFO da Bunge Brasil; Cristina Varalla, diretora financeira 
do Grupo Promon; e do sócio da EY, Ricardo Catto. A me-
diação foi feita pela professora da Fundação Dom Cabral, 
Barbara Oliveira.

Já o segundo painel, dedicado à visão dos investidores, foi 
mediado por José Paulo Kupfer, colunista do jornal O Estado 
de S. Paulo, e contou com a presença de Guillaume Sagez, 
sócio da Performa Investimentos e gestor do Fundo de Pri-
vate Equity de Clean Tech; Carlos Massaru Takahashi, pre-
sidente da BB Gestão de Recursos DTVM; e Tatiana Grec-
co, superintendente de Fundos Indexados do Itaú.

Sustentabilidade e mineração
Rebecca Charlton mostrou como o tema sustentabilidade 

está presente nas operações da Anglo American. Ela desta-
cou o forte compromisso da organização com a segurança, 
apoiada por sistemas de gestão líderes da indústria, e a es-
tratégia de saúde com uma base sólida e um intenso foco 
em gestão ambiental. “Parcerias e engajamento contínuo 
são fundamentais para o nosso sucesso, assim como a ca-
pacitação local e o apoio para micro e pequenas empresas.” 
A CFO também citou os programas de promoção à saúde 
realizados junto às comunidades por meio de parcerias com 
a ONG Reprolatina e o Instituto Cultural Barong. “Temos 
mostrado cuidado e respeito às partes interessadas e ao 
meio ambiente, garantindo que não haja problemas aos nos-
sos stakeholders e minimizando nosso impacto sobre o meio 
ambiente.”

Consciência socioambiental
No primeiro painel, o CFO da Brasil Kirin, Fabio Mar-

chiori, destacou que a função do CFO tem como premis-

Palestra Rebecca Charlton (Anglo American) 

Por Jaqueline Couto / Fotos: Ricardo Riberto

Patrocínio: 

Terceiro Seminário IBEF  
de sustentabilidade
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sa trazer governança, processo e metodologia para qual-
quer tipo de atividade dentro da organização, incluindo 
as ligadas à sustentabilidade e à responsabilidade social. 
Ele chamou a atenção para a questão da reciclagem na 
indústria de bebidas. Segundo Marchiori, de um ano para 
cá, as empresas decidiram trabalhar com embalagens de 
vidro logomarcadas, o que dif iculta a reciclagem e gerou 
um custo adicional para toda a indústria. “Essa decisão, 
vinda de uma parte do setor, tem um custo social enorme. 
Temos feito nossa parte e trabalhado da melhor manei-
ra possível, inclusive utilizando embalagens cartonadas e 
de plástico”, comentou. Marchiori também destacou que 
a empresa faz seu relatório de sustentabilidade, no qual 
expõe para os investidores tudo o que foi feito nessa área 
e as suas metas.

Sustentabilidade e controles
Vitor Fabiano, CFO da Bunge Brasil, afirmou que a 

agenda da sustentabilidade está no dia a dia da empresa. 
Por conta de sua área de atuação, a companhia está envol-
vida em temas sensíveis relacionados à sustentabilidade, 
como a questão de terras indígenas; alimentos transgêni-
cos; adequação ao Código Florestal; compra de terras por 
estrangeiros; gargalos logísticos e de infraestrutura para 
o escoamento das safras; e o desmatamento. Neste últi-
mo tópico, o CFO foi enfático ao dizer que em todos os 
contratos com a Bunge, os produtores comprometem-se a 
não vender grãos que tenham sido produzidos em áreas de 
desmatamento ocorrido no Bioma Amazônico (após julho 
de 2006) ou qualquer desmatamento ilegal em outro Bio-
ma. “Nossos sistemas são ligados à lista pública de áreas 
embargadas ou com outras irregularidades indicadas pelo 
Ibama, assim, não realizamos compras de fornecedores 
que estejam nessa listagem”, reforçou.

Visão e parceria
A diretora financeira do Grupo Promon, Maria Cristina 

Varalla, destacou que, desde a década de 1970, o assunto da 
sustentabilidade está muito presente no dia a dia do Grupo. 
“Sobretudo porque temos funcionários como acionistas e 
também nos comprometemos a prestar serviços que con-
siderem as questões socioambientais.” Ela destacou que a 
companhia, atuante nas áreas de engenharia e TIC, sem-
pre avalia o impacto que cada projeto terá nas comunidades 
no entorno, considerando tanto o aspecto ambiental como 
também questões ligadas à educação infantil e à capacitação 
da mão de obra local. “Queremos ter a certeza de que a 
comunidade estará envolvida e crescerá junto com o projeto 
trabalhado por nós. Por isso, é importante que as empresas 
que trabalhem conosco tenham a mesma visão de empreen-
dimentos e envolvimento com o meio ambiente.”

Setor financeiro e sustentabilidade
O sócio da EY, Ricardo Catto, falou sobre a importân-

cia de pensar de forma sustentável dentro da organização. 
Ele comentou o comprometimento da EY com a educação 
e a conscientização sobre sustentabilidade. Os três pilares 
que sustentam a atuação da empresa são: educação, em-
preendedorismo e meio ambiente; bases que têm garantido 
a evolução do desempenho socioambiental e econômico da 
companhia. Catto ressaltou ainda que a equipe de susten-
tabilidade e de mudanças climáticas atua de forma sinérgica 
com as demais áreas, oferecendo serviços que visam me-
lhorar a gestão de sustentabilidade e alinhá-la ao negócio. 
São exemplos: desenhar a estratégia de emissões de gases 
de efeito estufa, a partir do inventário de emissões; avaliar 
os riscos e os passivos socioambientais; identificar oportuni-
dades em redução de perdas; e avaliar compliance com legis-
lação, regulamentação ou normas setoriais.

Palestra Cristina Varalla (Grupo Promon) 
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A visão do investidor
Durante o segundo painel, Guillaume Sagez, sócio da Per-

forma Investimentos e gestor do Fundo de Private Equity de 
Clean Tech, destacou que o fundo tem investido em com-
panhias com alto potencial de inovação e crescimento em 
tecnologias sustentáveis, biotecnologia e internet. “O obje-
tivo é investir em empresas que estão dentro do coração do 
crescimento da economia brasileira. Analisamos muito os 
empreendimentos que têm a ver com soluções em agrone-
gócios e no setor energético; são setores importantes para 
a economia e cada vez mais preocupados com a questão da 
sustentabilidade.”

Sustentabilidade x Lucro
O presidente da BB Gestão de Recursos DTVM, Carlos 

Massaru Takahashi, citou uma pesquisa da Universidade 
de Harvard que correlacionou o desempenho das maiores 
empresas globais listadas em bolsas de valores entre 1992 
e 2010 com suas políticas de sustentabilidade. A análise de 
performance considerou setor, porte, estrutura de capital, 
balanços anuais, informações de sites institucionais e en-
trevistas com 200 executivos. Foi constatado que as em-
presas de “alta sustentabilidade” – ou seja, que adotaram 
mais de dez políticas na área e começaram o processo ainda 
nos anos 1990 – apresentaram melhores taxas de retorno 
e tiveram o patrimônio valorizado em 30% a mais do que 
as empresas de “baixa sustentabilidade” – que têm menos 
de quatro políticas na área e tiveram esse processo iniciado 
apenas em 2000.

Em momentos de queda nas bolsas, por exemplo, a des-
valorização das empresas de alta sustentabilidade foi menor 
do que as de baixa sustentabilidade. “Isso ocorreu porque 
houve diálogo estruturado com todos os públicos de inte-
resse, maior prazo do investimento direcionado para o longo 
prazo, sistema de remuneração da liderança atrelado tanto 
ao desempenho financeiro quanto ao cumprimento de me-

tas de sustentabilidade, e tomada de decisão que leva em 
conta não apenas dados financeiros e de mercado”, expli-
cou Takahashi. Em 2012, houve um aumento de 22% sobre 
2010 da busca de investidores por aplicações sustentáveis 
nos EUA.

Engajamento
A sustentabilidade está no DNA do banco e da Asset 

Management, segundo Tatiana Grecco, superintendente 
de Fundos Indexados do Itaú. “Existe uma visão de estra-
tégia para o tratamento das questões de sustentabilidade 
nas corporações. O Itaú se engaja nisso não só pela questão 
da imagem, mas também pela financeira: queremos saber 
se empresa que gera retorno hoje o fará amanhã também”, 
explicou. No setor de sustentabilidade do banco, uma das 
áreas mais amadurecidas é a de concessão de crédito. “Há 
um processo de concessão de crédito muito claro, inclusive 
empréstimos deixam de ser concedidos porque levamos em 
conta a sustentabilidade. Esperamos ter essa visão incorpo-
rada em outras empresas, pois a questão do Relatório Inte-
grado também está em evidência.”

Considerações sustentáveis
O painel de discussões foi encerrado com a seguinte per-

gunta do mediador José Paulo Kupfer: “O que falta ao in-
vestidor brasileiro para que ele considere os critérios de sus-
tentabilidade como instrumento de retorno financeiro dos 
seus investimentos?”. Para Guillaume Sagez, o que falta, de 
uma certa maneira, são métricas para entender como a sus-
tentabilidade agrega valor. “Não existe ainda, no mercado 
brasileiro, estas referências de investimento e sustentabili-
dade.” Já Tatiana crê que falta difusão de conhecimento em 
sustentabilidade. “Deveria haver uma maior propagação de 
ações bem-sucedidas conseguidas pelas empresas no setor 
da sustentabilidade, a fim de informar tanto a sociedade 
quanto o investidor”, completou. v

Sustentabilidade

PlenáriaPúblico



IBEF NEWS  ~  NOVEMBRO/DEZEMBRO 2013 35



IBEF NEWS  ~  NOVEMBRO/DEZEMBRO 201336

Almoço Diretoria Vogal

CFOs avaliam 2013  
e comentam perspectivas 
para 2014 Executivos esperam melhor desempenho da economia no 

próximo ano, mas criticam insegurança jurídica no país

O último almoço da Diretoria Vogal, realizado no dia 
25 de outubro, foi marcado por manifestações mais 
moderadas de otimismo em relação ao desempe-

nho da economia. O que ficou evidente, no entanto, foi o au-
mento no tom das críticas em relação à insegurança jurídica 
no país. De fato, 2013 foi um ano de ajustes para muitos seto-
res econômicos, principalmente em função da volatilidade do 
câmbio, a escalada da inflação, travas na infraestrutura, bu-
rocracia, aumento de custos e mudanças nas legislações fiscal 
e tributária – que adicionaram elementos de incerteza sobre 
o cenário futuro. Se por um lado alguns problemas permane-
cem, por outro, as empresas têm procurado se reinventar e 
encontrado soluções para contornar essas barreiras.

Boas notícias
Thomas Brull, CFO do Grupo Equipav, compartilhou a 

notícia que a Aegea, holding de saneamento do Grupo, fe-
chou acordo com o Fundo Soberano de Cingapura (GIC), 
por meio do qual o Fundo irá subscrever a um aumento 

Por Redação / Fotos: Guto Marques

Patrocínio: 

de capital de R$ 300 milhões. Os recursos irão garantir 
uma estrutura de capital adequada para o plano de cres-
cimento da companhia. “Isso mostra que, apesar da piora 
momentânea de alguns indicadores econômicos, o Brasil 
ainda tem bastante potencial para atrair capitais de fora”, 
completou.

Já Vitor José Fabiano, CFO da Bunge Brasil, afirmou que 
a empresa resolveu enfrentar o pessimismo em relação às 
questões de infraestrutura construindo um corredor de ex-
portações que será inaugurado no início de 2014. “Pretende-
mos escoar a produção do norte do Matogrosso, do Tocan-
tins, do oeste baiano e do sul do Maranhão por um corredor 
que vai do Maranhão até a Bacia Amazônica.” A estimativa 
é que, já em 2014, o corredor escoe aproximadamente 15% 
do volume da companhia.

Fabio Marchiori, CFO da Brasil Kirin, destacou que a em-
presa aumentou o faturamento em 2013 e fará investimen-
tos da ordem de R$ 1 bilhão até 2014. Segundo Marchiori, o 
setor vem buscando maior inovação com o lançamento de 

Da esq. p/ a dir.: Daniel Levy (Tam); Marcelo Porto (IBM); Marco Castro (PwC); José Claudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios); 
Rogério Menezes (AkzoNobel)
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Daniel Levy (Tam) José Carlos Anguita (Band)
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Alfredo Benito (Lenovo)



IBEF NEWS  ~  NOVEMBRO/DEZEMBRO 201338

Almoço Diretoria Vogal
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produtos funcionais e de maior valor agregado. “Saímos na 
frente ao lançar em outubro, na região Sul, o primeiro refri-
gerante funcional do país, com tecnologia japonesa. É um 
refrigerante de baixa caloria com fibras que atua no trato 
gastrointestinal.”

Perspectivas otimistas
Os setores que se beneficiarão com os efeitos da Copa do 

Mundo de Futebol em 2014 e da Olimpíada, em 2016, vão 
muito bem, obrigado. Marcelo Giugliano, diretor financeiro 
da Nike, afirmou que o ano fiscal da companhia líder em 
artigos esportivos está bastante contaminado pela Copa do 
Mundo, com a expectativa no aumento do volume de ven-
das a partir de janeiro de 2014. José Carlos Anguita, CFO 
da Band, e Victor Sichero, CFO da FOX Channels do Bra-
sil, também confirmaram as perspectivas positivas para os 
canais de televisão em função da transmissão desses dois 
grandes acontecimentos.

Alfredo Benito, CFO da Lenovo, afirmou que o evento 
Copa do Mundo irá trazer uma importante sustentação 
para os negócios, especialmente na área de eletrônica. Res-
saltou também que, a partir de 2015, o sistema analógico de 
televisão no Brasil começará a ser desligado. Estima-se que 
ainda existam no país 85 milhões televisores de tubo, que 
provavelmente serão substituídos por equipamentos de tela 
plana – o que representa uma grande oportunidade para a 
CCE (marca comprada pela Lenovo em 2012).

Insegurança jurídica
No entanto, mesmo os CFOs que estão em setores com 

perspectivas otimistas não deixaram de comentar o pro-
blema da insegurança jurídica no país. Benito, por exem-
plo, mencionou que o grande desafio da indústria se dá em 

relação à política fiscal. “Em um segmento como o nosso, 
que é bastante dependente de incentivos fiscais, é essencial 
ter segurança jurídica em longo prazo, ter certeza de que as 
condições que nós temos hoje irão permanecer.”

Ivanyra Correia, CFO da Penske Logistics, comple-
mentou que a área de logística é diretamente afetada pela 
questão fiscal e criticou a agressividade do governo para au-
mentar a arrecadação nos últimos anos. Citou ainda uma 
matéria publicada pelo Valor Econômico com o dado de que 
os depósitos judiciais cresceram 43% nos primeiros meses 
de 2013. “Há discussões sobre algumas mudanças radicais 
que vão ocorrer num curto espaço de tempo, sem nenhum 
planejamento, com a única meta de aumentar a arrecada-
ção do governo.”

Em adição, o diretor financeiro da Unilever, Milton Brandt,  
comentou que a organização gasta cerca de R$ 10 milhões 
por ano só em custos de fianças bancárias. “E a parte que 
mais me indigna, além do próprio custo, é o fato que várias 
dessas fianças, na verdade, ainda estão de pé relativas a ca-
sos já encerrados. Ou seja, a dificuldade de conseguir junto 
ao judiciário o documento para poder acessar o banco e pa-
rar de ter esse custo é enorme.”

Dani Ajbeszyc, CFO da Cyrela Comercial Properties, 
destacou que o cenário de incerteza prejudica todos os 
mercados, já que faz com que as empresas revisem seus 
planos e tomem decisões mais lentas em relação a investi-
mentos. E acrescentou que o maior problema para sua in-
dústria está no plano municipal. Projetos que antigamente 
demoravam seis meses ou um ano para ser aprovados, hoje 
demoram dois anos – o que tem prejudicado a viabilidade 
do negócio. “Mas, em linhas gerais, a perspectiva continua 
boa. Vamos ter alguns solavancos de curto prazo, mas o 
viés é positivo.” v

Bancada Diretoria Vogal
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Investimento 
financeiro e 
estratégico em 
fusões e aquisições
Especialista discute o cenário recente do mercado de M&A e explica 
as diferenças entre perfis de investidores

Rodrigo Pasin, sócio da V2 Finance/Clairfield Interna-
tional, consultoria especializada em M&A, realizou a 
palestra “Fusões & Aquisições – As diferenças entre o 

investidor financeiro e estratégico nas negociações de compra 
e venda de empresas”, durante café da manhã promovido con-
juntamente pelas Comissões de Mercado de Capitais e Finan-
ças Corporativas, no dia 6 de novembro, na sede do Instituto.

Durante a apresentação, o convidado abordou aspectos 
gerais que envolvem a compra e a fusão de empresas. Co-
mentou o perfil do volume de aquisições realizadas, a relação 
entre avaliação de empresas e negociação, e trouxe dados 
recentes sobre os números de fusões e aquisições no Brasil.

Mercado
De acordo com Pasin, ocorreram 816 transações envol-

vendo M&A no país em 2012. Desse total, os setores que re-
gistram o maior número de operações foram: Tecnologia da 
Informação (TI); Alimentos, Bebidas e Fumo; e Telecomu-
nicações e Mídia. No primeiro semestre de 2013, foram 386. 
As empresas estrangeiras reduziram em 58% o volume de di-
nheiro em fusões e aquisições no Brasil entre 2012 e o primeiro 
semestre de 2013, uma das maiores quedas em todo o mundo.

Perfil dos compradores
Os principais compradores estrangeiros foram os Estados 

Unidos – representaram 38,2% das transações, seguidos à 
distância pelo Reino Unido (7%) e pela Alemanha (5,9%).  
Em 2012, o apetite foi mais direcionado às empresas transna-
cionais. Os principais aspectos considerados pelas empresas 

de médio porte ao selecionar mercados-alvos para a expan-
são são: demanda e necessidade dos clientes; aumento da 
necessidade pelo produto/serviço; e tamanho do mercado.

O palestrante destacou que na busca pelo Valor Justo de 
uma transação, a avaliação de empresas via modelos de Fluxo 
de Caixa Descontado e Múltiplos servem muito mais para jus-
tificar as operações de compra e venda e dar conforto ao inves-
tidor sobre a taxa de retorno desejada do que para estabelecer 
o preço final de uma empresa. “Questões sucessórias, vontade 
de comprar e de vender e a teoria da oferta e da demanda são 
tão ou mais relevantes que os métodos de valuation.”

Investidores estratégicos x financeiros
Segundo o especialista, investidores estratégicos buscam 

poder de mercado, barganha, clientes, produtos, tecnologia 
e sinergia. Já os investidores financeiros buscam oportuni-
dades de geração de valor em áreas de conhecimento ou 
setores atrativos nas transações. A definição dos objetivos 
empresariais e dos mercados de interesse é de fundamental 
importância para investidores estratégicos. Os financeiros, 
em contraponto, buscam alinhamento de interesses e teses 
de investimento.

Pasin alertou que os parâmetros de preços nas negocia-
ções com financeiros e estratégicos podem ser bastante di-
vergentes. Por isso, é importante ter clara a decisão de cres-
cer ou de vender para que o processo via M&A possa trazer 
vantagens competitivas e geração de valor. “A definição dos 
objetivos empresariais e pessoais indica o melhor tipo de in-
vestidor para cada tipo de negócio”, completou. v

Rodrigo Pasin (V2Finance)

Fusões & Aquisições
Por Redação / Fotos: Ricardo Riberto
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Prêmio Revelação
Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez e Ricardo Riberto

Patrocínio: 

O Prêmio Revelação em Finanças IBEF-SP/KPMG 
celebra dez anos com um aperfeiçoamento maior 
a cada edição. A cerimônia de premiação aconte-

ceu no dia 11 de novembro, no hotel Unique. Os finalistas 
desta edição foram cinco jovens, com idade entre 25 e 32 
anos, divididos em duas duplas e um trabalho individual.

A dupla formada por José Vinicius Alves, analista de Ren-
tabilidade e Custos Sênior da Cielo, e sua colega de empre-
sa, Inácia Maria Marçal, também analista de Rentabilidade e 
Custos, ganhou o prêmio com o trabalho "Ciclo de vida dos 
produtos e matriz BCG aplicados a melhoria da rentabilidade".

Também chegaram à final: Juliana Bertechini, coorde-
nadora de Análise Econômica Financeira na Cielo, com 
"Desenvolvimento de padrão para análise financeira de 
projetos"; e a dupla Enzo Russo, especialista contábil e Lí-
via Agessi, especialista tributária, ambos também da Cielo.  
A equipe apresentou o trabalho “Designação de endivida-
mento externo como solução estratégica para aquisição de 
empresa norte-americana”.

Antes da definição do vencedor, as três equipes tiveram 
a oportunidade de apresentar seus trabalhos pessoalmen-
te diante de uma mesa composta por membros da Banca 
Examinadora e convidados, durante o almoço de confrater-
nização com os finalistas, realizado no dia 14 de outubro, no 
restaurante Cantaloup. Mesmo um pouco nervosos com o 
desafio de falar sobre seus trabalhos para um grupo seleto 
de CFOs e especialistas do meio acadêmico, todos os can-
didatos se saíram bem. Apresentaram suas ideias de forma 
clara e, logo em seguida, colocaram-se à disposição para 
responder as perguntas dos convidados.

10º Prêmio Revelação em 
Finanças IBEF-SP/KPMG
Prêmio completa dez anos com trabalhos cada vez mais direcionados aos desafios das empresas

COMPOSIÇÃO DA BANCA  
EXAMINADORA

Presidente: William Eid, coordenador do 
Centro de Estudos em Finanças da FGV-SP

Vice-presidente: José Roberto 
Lettiere, CFO da Alpargatas

Membros:

Alexandre Mafra, vice-presidente da Totvs

Alfredo Benito, CFO da Lenovo

Eduardo Toledo, conselheiro da MSP

Flávio Donateli, CFO da Duratex

Hugo Bethlem, CEO da Quasi-Pronti

Luis Andre Blanco, CFO da OdontoPrev

Luis Carlos Cerresi, diretor financeiro da Cielo

Mario Mafra, CFO da Wheaton

Ricardo Rocha, professor do Insper

Rinaldo Pecchio, diretor financeiro da CTEEP

Rodrigo Silva, CFO da Rossi Residencial

Rogério Menezes, CFO da AkzoNobel

Sérgio Diniz, sócio da Verena Ventures

Thomas Brull, CFO da Equipav

Vitor José Fabiano, CFO da Bunge
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Da esq. p/ a dir.: Walter Machado de Barros (WMB); Inácia Marçal 
(Cielo); José Vinicius Alves (Cielo); Pedro Melo (KPMG); José Claudio 
Securato (Saint Paul Escola de Negócios); Juliana Lucas (Cielo); Livia 
Agessi (Cielo); Enzo Russo (Cielo)

Finalistas apresentam seus trabalhos Pedro Melo (KPMG)

Da esq. p/ a dir.: Walter Machado de Barros (WMB); Pedro Melo 
(KPMG); José Claudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios); 
Charles Krieck (KPMG)

Da esq. p/ a dir.: Charles Krieck (KPMG); Alexandre Mafra (Totvs); Luis 
Carlos Cerresi (Cielo); Eduardo Pocetti (KPMG); Carlos Pires (KPMG)

Da esq. p/ a dir.: Walter Machado de Barros (WMB); Pedro Melo 
(KPMG); José Claudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios); 
Charles Krieck (KPMG)

Da esq. p/ a dir.: José Vinicius Alves (Cielo); Inácia Marçal (Cielo); 
Juliana Lucas (Cielo); Enzo Russo (Cielo); Livia Agessi (Cielo)

Da esq. p/ a dir.: Charles Krieck (KPMG); Luiz Roberto Calado 
(Brain); Marcelo de Lucca (Michael Page); Walter Machado de Barros 
(WMB); Eduardo Pocetti (KPMG); Carlos Pires (KPMG)
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Confraternização

Pedro Melo (KPMG) William Eid (FGV) Rômulo de Melo Dias (Cielo)

Da esq. p/ a dir.: William Eid (FGV); Pedro Melo (KPMG); José 
Claudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios)

Público

Da esq. p/ a dir.: Pedro Melo (KPMG); José Vinicius (Cielo); José 
Claudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios); Inácia Marçal (Cielo)

Premiação
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Agradecimento dos vencedores Palestra

Da esq. p/ a dir.: Pedro Melo (KPMG); Luis Carlos Cerresi (Cielo); 
Clovis Poggetti (Cielo); José Claudio Securato (Saint Paul Escola de 
Negócios)

Menção Honrosa

Da esq. p/ a dir.: Livia Agessi (Cielo); José Vinicius (Cielo); Inácia 
Marçal (Cielo); Juliana Lucas (Cielo)

Finalistas 2013

Público IBEF Mulher
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Cerimônia de Premiação
A cerimônia de premiação, no dia 11 de novembro, foi ini-

ciada por uma breve palestra do CEO do Grupo Abril, Fábio 
Colletti Barbosa. O executivo compartilhou alguns apren-
dizados que obteve ao longo da sua experiência profissional 
e de vida, desde o início da carreira na Nestlé, na área de 
finanças e controladoria, até a passagem pelas presidências 
do Banco Real, Grupo Santander Brasil e a atual posição 
no Grupo Abril. Barbosa enfatizou muito a necessidade de 
trabalhar calcado em valores e transparência: “Eu aprendi 
que não existe outro caminho a não ser trabalhar dentro das 
regras existentes”.

E deixou uma mensagem para os jovens profissionais de 
finanças: “Uma coisa que está muito instalada na nossa cul-
tura é a busca do dinheiro fácil, do resultado fácil... e o que 
nosso país precisa, na verdade, é de cada vez mais profis-
sionalismo. Os jovens têm um papel muito importante em 
trazer essa imagem de que o país é construído no dia a dia 
através das nossas atitudes”.

Em seguida, o presidente da Diretoria Executiva do IBEF-
-SP, José Claudio Securato, subiu ao palco e destacou as 
diretrizes que guiam o Prêmio Revelação em Finanças.  
A premiação é dada a trabalhos que reflitam as funções nas 
áreas de finanças com quatro pilares: inovação, criatividade, 
aplicabilidade e resultado prático mensurável. O limite de 
idade para participação é de 35 anos.

Um time dedicado
Securato agradeceu ao presidente da Banca Examinado-

ra e todos os membros pelo trabalho dedicado à análise e a 
avaliação dos trabalhos inscritos. Também fez um agrade-
cimento especial ao presidente e aos sócios da KPMG pela 
parceria para a realização do prêmio: “Obrigado pela con-
tribuição, pela dedicação, pelo trabalho do dia a dia junto ao 
IBEF e por acreditar que esta iniciativa é realmente impor-
tante e fundamental para a comunidade de finanças.”

O presidente da Banca Examinadora, William Eid, expli-
cou como foi feita a divisão dos trabalhos entre os membros 
da banca e o processo de seleção até chegar aos três tra-
balhos finalistas. “Metade da nota foi extraída por meio da 
avaliação dos membros da banca, a outra metade foi extraí-
da a partir das apresentações dos finalistas.”

Pedro Melo, presidente da KPMG Brasil, apoiador do 
Prêmio Revelação em Finanças desde o início, fez uma sau-
dação ao público. Destacou que os dez anos do Prêmio é 
um marco para todos os que idealizaram e colocaram em 
prática uma das ações mais importantes da comunidade 
de profissionais de finanças. Fez uma menção especial aos 
pioneiros da iniciativa: Walter Machado de Barros, Anto-
nio Sergio Diniz, Claudio Bonomi, José Roberto Securato e 
Thomas Brull. “Em uma década de história, essas pessoas 

fizeram do Prêmio Revelação em Finanças uma referência 
em termos de reconhecimento e de indicação de melhores 
práticas e de inovação, acima de tudo, contribuindo com a 
carreira desses profissionais.” Melo também fez um agrade-
cimento para o Corpo Diretivo do IBEF e aos membros da 
Banca Examinadora pela continuidade da iniciativa.

Os vencedores
Emocionados com o anúncio que foram os vencedores 

do Prêmio Revelação em Finanças, os jovens José Vinicius 
Alves e Inácia Maria Marçal subiram ao palco para receber 
a premiação: um cheque no valor de R$ 15 mil, a escultura 
do prêmio e um certificado do IBEF e da KPMG. Também 
ganharam isenção para a taxa de associação ao IBEF-SP e o 
pagamento da trimestralidade durante um ano.

“É uma surpresa fenomenal saber que somos os vence-
dores, estamos muito felizes. É muito bom ver que inicia-
tivas do dia a dia, que são utilizadas na empresa, realmente 
têm valor. Gostaria de agradecer a alta liderança da Cielo 
que nos apoiou muito”, afirmou Inácia. José Vinicius, que 
foi um dos finalistas do prêmio no ano passado, falou sobre 
perseverança. “Eu prometi a mim mesmo que estaria aqui 
novamente. É difícil, enquanto tentamos vencer na carreira, 
no dia a dia, encontrar um tempo para colocar no papel o 
trabalho que realizamos. Gostaria de agradecer a todos os 
líderes pelo incentivo.” v

PRÊMIO INCENTIVO AO TALENTO 
A JOVENS EXECUTIVOS

O prêmio foi dado a Rômulo de Melo Dias, CEO 
da Cielo S.A., pois notavelmente, dos cinco trabalhos 
apresentados por funcionários da empresa, três foram 
escolhidos como finalistas do Prêmio Revelação em Fi-
nanças em 2013. “Sentimo-nos extremamente honrados 
por ter três finalistas participando, e por isso gostaria de 
parabenizar os funcionários da Cielo vencedores e finalis-
tas desse prêmio, bem como a KPMG e o IBEF pela orga-
nização do mesmo”, afirmou em mensagem por vídeo, 
exibida na cerimônia.

Luis Carlos Cerresi, diretor financeiro da companhia, 
destaca que os líderes de finanças devem incentivar 
suas equipes a enviar sempre trabalhos para partici-
par do Prêmio. “Valorizamos muito a meritocracia na 
empresa e incentivamos a inovação no dia a dia. Dessa 
forma, são gerados naturalmente muitos trabalhos de alto 
potencial pela nossa equipe.”
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Logística

Especialistas compartilham informações sobre o mercado para as 
gerenciadoras de risco

A atividade de gerenciamento de riscos em transpor-
tes de cargas é considerada um “mercado jovem”, 
com menos de 30 anos no Brasil. Estima-se que 

300 empresas atuam nesse mercado. Fundada em 2005, 
sem fins lucrativos, a Gristec foi criada por players do setor 
com o objetivo de estabelecer critérios de qualidade para a 
prestação desse serviço. O diretor-executivo da entidade, 
Francisco Wanderley Sigali, e o diretor da área de Riscos e 
Seguros da empresa DHL Logistics para a América do Sul, 
Guilherme Brochmann, apresentaram dados sobre o mer-
cado durante o café da manhã “Gerenciamento de riscos 
no projeto logístico”, promovido pela Comissão de Riscos 
Financeiros, no dia 13 de novembro, na sede do IBEF-SP.

Atualmente, a Gristec congrega 70 empresas que repre-
sentam 75% do faturamento nacional do setor. Seus mem-
bros são companhias especializadas em rastreamento de 
riscos, gerenciadoras de risco e empresas afins, atendendo 
um total de 740 mil clientes (71% pessoa física e 29% pessoa 
jurídica). Sigali destacou que 60% do valor total em cargas 
transportadas no Brasil circulam por meio do modal rodovi-
ário. Em São Paulo, esse número chega a 93%.

Importância do setor
De acordo com os palestrantes, 2,1 milhões de veículos e 

equipamentos são monitorados pelas empresas associadas 
à Gristec – 68% por sistema GPRS; 24% por radiofrequên-
cia e 8% por satélite. Graças à ação dos equipamentos an-
tifurto e das centrais de monitoramento, foram frustradas 

Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

Patrocínio: EY, PwC e Saint Paul

489 mil tentativas de roubo/furto no país – o equivalente 
a R$ 12 bilhões. Desse total, em 149 mil casos, houve a 
recuperação dos bens, o correspondente a R$ 6,2 bilhões. 
Hoje são gerenciadas 3,6 milhões de cargas no país, no va-
lor total de R$ 681 bilhões, segundo estimativas da Gristec.

Guilherme Brochmann apresentou uma informação sur- 
preendente ao ressaltar que as preocupações do setor não se re-
sumem apenas às tentativas de roubo e de furto de cargas, mas 
também em relação à prevenção de acidentes. “Hoje o custo 
do acidente é 20 vezes maior que o de roubo de carga. E grande 
parte desses acidentes acontece por conta da imprudência do 
motorista.” Segundo o diretor de riscos, pelo menos 75% das 
viagens para transporte de cargas no Brasil são conduzidas por 
motoristas autônomos (caminhoneiros), que trabalham mui-
tas vezes em condições extremas, chegando à exaustão. Hoje 
existe uma carência de 400 mil motoristas no mercado.

As principais ferramentas de gestão de risco utilizadas 
pelas gerenciadoras concentram-se em: auditoria nos 
transportes, monitoramento de veículos, monitoramento 
da gestão logística e equipes de pronto atendimento na es-
trada. A gestão de acidentes é um grande nicho, mas ainda 
muito pouco explorado pelo mercado, afirmou o especia-
lista. Brochmann finalizou a apresentação comentando 
as principais tendências para gerenciamento de riscos em 
logística: o uso de iscas eletrônicas, rastreamento aéreo, 
rastreadores com energia solar, sistema de imagem dentro 
do veículo, circuitos fechados de TV e monitoramento de 
alarmes nos depósitos. v

Gerenciamento de 
riscos no projeto 
logísticoDa esq. p/ a dir.: Wanderley Sigali 

(GRISTEC); Guilherme Brochmann 
(DHL); Alexandre Bess (Sagire)
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Sustentabilidade
Por Redação / Fotos: Ricardo Riberto

Patrocínio: EY, PwC e Saint Paul

A Comissão de Sustentabilidade realizou o café da 
manhã “Sustentabilidade como oportunidade de 
negócio”, no dia 19 de novembro. Eudio Gil, CFO 

da Dow Chemical para América Latina, conduziu uma 
apresentação sobre as iniciativas da organização na área 
de sustentabilidade. A Dow Chemical possui 15 plantas in-
dustriais no país e obteve receita total de US$ 3,3 bilhões 
em 2012. Gil citou um dado alarmante: de acordo com o 
Stern Review, um dos mais influentes relatórios com foco 
na análise econômica sobre o tema, o custo gerado pelo 
impacto das mudanças climáticas é equivalente à perda de 
5% do PIB mundial a cada ano.

Segundo Gil, a organização começou a discutir susten-
tabilidade em 2006. A política da companhia embasou-se 
nos pilares da chamada “química sustentável”: endereçar 
as mudanças climáticas; energia, eficiência e conservação; 
inovação em resposta aos desafios mundiais; proteção da 
saúde humana e do meio ambiente nos locais de atuação; 
liderança em segurança de produtos; e contribuição para o 
sucesso da comunidade. Essa política está presente nos di-
ferentes nichos de atuação da empresa: saúde e nutrição; 
bens de consumo; transporte e infraestrutura; e energia.

Oportunidades de negócios
Para produzir soluções em resposta aos desafios enfrenta-

dos por seus clientes nesses diferentes setores econômicos, a 

empresa investe massivamente em pesquisa em desenvolvi-
mento. Em 2012, por exemplo, a Dow empregou R$ 1,7 bi-
lhão em inovação e registrou 412 patentes. Foi a partir daí que 
a empresa desenvolveu soluções como um óleo vegetal com 
Ômega 9; o ecotelhado branco, revestimento impermeável 
que permite diminuir a temperatura do ambiente e evita in-
filtrações (desenvolvido no Rio de Janeiro); e embalagens re-
cicláveis que possibilitam aumentar a vida útil dos alimentos.

A empresa possui ainda um projeto para geração de ener-
gia a partir do bagaço do eucalipto, em Aratu, na Bahia, local 
onde a organização possui um complexo industrial. Além de 
diversificar o fornecimento de energia para as fábricas com o 
uso de uma fonte renovável (biomassa), impactando na re-
dução de custos, o projeto também ampliou o percentual de 
áreas reflorestadas na região.

Gil afirmou que o impacto da inovação com viés na sus-
tentabilidade contribuiu não só para aumentar o número de 
soluções oferecidas para os clientes, gerando mais negócios, 
como também para facilitar o acesso da empresa a recursos, 
em programas de financiamento subsidiados por órgãos pú-
blicos, e no mercado de capitais – a Dow integra o Dow Jones 
Sustainability Index, índice internacional baseado na análise 
das finanças corporativas e na performance da companhia 
em políticas voltadas para os aspectos social e ambiental. “É 
fato: os acionistas têm valorizado cada vez mais o impacto da 
sustentabilidade nas decisões”, completou o CFO da Dow. v

Sustentabilidade 
como uma 
oportunidade  
de negócios
CFO da Dow apresenta case de sucesso da empresa

Público
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Matéria de Capa
Por Débora Soares / Fotos: Divulgação e Patrícia Cruz
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Um enorme grupo, em rápido crescimento, está prestes a tomar o seu lugar na corrente 
econômica mundial nos postos de colaboradores, empregadores, produtores e empresá-
rios. Consultorias internacionais afirmam que o tamanho e o impacto da inserção desse 

grupo será comparável ao das volumosas populações da China e da Índia na economia globaliza-
da. Esse “Terceiro Bilhão” – termo utilizado por economistas e estudiosos de políticas públicas 
para referir-se ao fenômeno – é composto pelas 860 milhões de mulheres com potencial para 
ingressar na economia mundial – sobretudo em países emergentes, como o Brasil – e ainda não 
podem fazê-lo por não estarem preparadas (não completaram o ciclo educacional) e/ou por falta 
de oportunidades e de apoio no seu meio social.

Debater o empoderamento feminino deixou de ser apenas uma questão ligada à inclusão social; 
tornou-se também um fundamento estratégico para a sobrevivência das organizações: no futuro, 
as mulheres terão muito mais poder de decisão. De acordo com o estudo “Winning Women”, 
divulgado pela EY, nos próximos cinco anos, a renda global das mulheres aumentará de US$ 13 
trilhões para US$ 18 trilhões – quase o dobro do crescimento esperado para os PIBs da China e da 
Índia combinados. Estima-se que até o ano de 2028, as mulheres irão controlar cerca de 75% do 
gastos discricionários (que podem ser dispostos livremente) no mundo.

Cenário brasileiro
“A gente nunca pesquisou tanto a mulher quanto nos últimos anos”, afirmou Renato Meirelles, 

sócio e diretor do Instituto Data Popular. Nas duas últimas décadas, o número de mulheres com 
carteira assinada aumentou em 162%; o crescimento da renda foi 50% maior que o do homem. 

Entenda por que elas serão o motor econômico da próxima década

o maior mercado  
emergente do mundo

Mulher:
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Hoje a massa de renda das mulheres é equivalente a R$ 1,1 trihão, volume supe-
rior ao que toda a classe C – que representa 53% da população nacional – deve 
receber em 2013, um total de R$ 966 bilhões. “Isso, na prática, significa que: se 
ela já mandava no dinheiro do homem, agora que ela manda no próprio dinheiro 
ninguém segura essa mulher.” O comentário bem-humorado de Meirelles refere-
-se a uma quadro real em muitos lares do país.

Os homens continuam representando a maior massa de renda: R$ 1,6 trilhão. 
No entanto, elas influenciam a maioria das decisões de consumo. Uma pesquisa 
realizada pelo Data Popular em 44 cidades brasileiras, ouvindo 1.300 famílias, che-
gou a números que comprovam isso. Sete entre dez homens casados afirmaram 
que suas esposas têm o poder de decisão sobre as compras do supermercado, as 
viagens de férias da família e até sobre a compra das roupas deles. Mais da metade 
confirmou que elas decidem sobre a compra do carro e do computador da família. 
Outro dado interessante diz respeito ao controle financeiro: 61% afirmaram que a 
esposa confere sua conta no banco e sabe exatamente quanto eles ganham.

Empoderada com a maior participação no mercado de trabalho, a mulher tam-
bém se tornou uma consumidora mais exigente. “Ela é mais detalhista, ela quer 
saber tim-tim por tim-tim como as coisas funcionam. Também não gosta de ver 
apenas um lado seu retratado na comunicação; só o lado mãe ou dona de casa. 
Ela quer que a comunicação entenda a pluralidade do seu dia a dia, que ela é uma 
mulher bonita, que quer se sentir bem, e deseja ao mesmo tempo ser uma boa 
mãe e ser reconhecida como uma boa profissional”, explicou Meirelles.

Como a mulher tem melhorado de vida, aponta o sócio do Data Popular, ago-
ra busca empresas que sejam parceiras desse momento. “O que é ser parceira?  
É ensiná-las. Ensiná-las como se dar bem no mercado de trabalho, ser mais pro-
dutiva, ganhar tempo... A falta de tempo é um dos grandes problemas para a 
mulher hoje em dia”, completou.

Guerra por talentos
As mulheres também são apontadas como a solução para a guerra por talentos 

nas organizações. No BRIC, nações responsáveis por 45% do crescimento global 
desde 2007, além de obterem um rápido crescimento na massa de renda e de 
controlarem dois terços dos gastos em consumo, as mulheres são a maioria entre 
os diplomados no ensino superior. De São Paulo a Pequim, profissionais altamente 
qualificadas e ambiciosas estão chegando ao mercado de trabalho, desafiando as 
empresas a gerenciarem a questão da diversidade nos altos escalões.

Uma pesquisa sobre diversidade no ambiente de trabalho realizada pela con-
sultoria McKinsey com executivos de grandes companhias na América Latina, 
divulgada em agosto de 2013, apontou que 60% dos entrevistados acreditam que 
as empresas com equipes com maior diversidade nas lideranças – incluindo um 
número significativo de mulheres – geram retornos financeiros maiores. Trinta e 
sete por cento responderam que a diversidade de gênero está entre os três ou dez 
itens mais importantes da agenda estratégica das suas companhias.

Em contraponto à média na América Latina (29%), no Brasil, 41% dos exe-
cutivos ouvidos pela McKinsey afirmaram que as suas empresas não tomaram 
nenhuma medida para recrutar ou reter mulheres. Considerando posições de alta 
gestão, o quadro é ainda menos animador. Segundo dados apurados pelo Institu-
to Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), as mulheres representam 7,2% 
dos membros dos conselhos de administração das empresas listadas. No cargo de 
CEO, são 3,4%, e na presidência de conselhos, menos ainda: 2,9%.

Renato Meirelles
(Data Popular)
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Matéria de Capa
Barreiras

No primeiro semestre de 2013, a McKinsey realizou uma pesquisa sobre diver-
sidade de gênero no ambiente de trabalho com 547 executivos (354 homens e 193 
mulheres) na Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia, no México e no Peru. 
Veja a opinião deles sobre as principais barreiras para aumentar a diversidade de 
gênero em cargos de alta gestão nas organizações.

Fonte: Why top management eludes women in Latin America – McKinsey Global Survey – 
agosto de 2013.

 Cotas?
No Brasil, a discussão sobre a existência de cotas para mulheres em cargos de 

liderança nas empresas ganhou força recentemente. O Projeto de Lei 112/2010 
propõe a adoção de cotas para mulheres nos conselhos das estatais: até 2016, elas 
deverão ocupar 10% dos cargos de conselho em empresas públicas e de economia 
mista. A meta é chegar a 40% de mulheres nesses postos até 2022. O PL aguarda 
votação nas duas casas legislativas.

O IBGC posiciona-se a favor da maior diversidade nos conselhos, mas opõe-
-se à imposição de cotas. “Entendemos que a adoção de cotas pode trazer um 
aumento mais rápido da presença das mulheres nos conselhos, mas temos receio 
dos ‘efeitos colaterais’ que isso pode gerar”, afirma Sandra Guerra, presidente 
do Conselho de Administração do IBGC. Esse receio se dá porque o repositório 
disponível de mulheres prontas para ocuparem posições nos conselhos ainda está 
longe de ser equilibrado; é muito pequeno. No próprio IBGC, entre os membros 
da comunidade de conselheiros certificados apenas 8,6% são mulheres.

Com isso, a imposição de cotas poderia gerar efeitos indesejados, como: uma 
concentração excessiva das mesmas mulheres como conselheiras de várias em-
presas ao mesmo tempo – sobrecarga que poderia afetar o seu papel na governan-
ça; ou a nomeação de profissionais que não tenham o conjunto de experiências 
necessário para a posição. Assim, como se diz popularmente, a presença feminina 
seria algo apenas “para inglês ver”.

 Sugestões para as empresas
A presidente do Conselho de Administração do IBGC destaca que existem al-

gumas iniciativas que podem ser menos rápidas que as cotas, mas são mais sus-
tentáveis para as organizações e benéficas para as mulheres. São recomendações 
do Instituto: buscar conselhos que abranjam especialistas em diferentes áreas do 
conhecimento; aprofundar as discussões sobre gestão de pessoas e uma cultura 
baseada na meritocracia; a companhia divulgar as políticas que possui para pro-

44% 

39% 
24% 

23% 
19% 

17% 
17% 

15% 
11% 

Síndrome da “dupla jornada”

Exigências do modelo “a qualquer hora, em qualquer lugar”
Falta de políticas ou serviços de apoio pró-família

Ausência de exemplos femininos na liderança
Tendência de não se autopromoverem

Optarem por sair ou deixar o trabalho voluntariamente
Tendência de fazerem networking de forma menos eficiente

Tendência de terem ambições menos ousadas que os homens
Não existem barreiras

Barreiras para as mulheres  

Sandra Guerra
(IBGC)
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Maria Lúcia de Almeida 
Prado e Silva (Demarest)

mover a igualdade de oportunidades para cargos executivos e de conselhos; e, 
ao mesmo tempo, tomar iniciativas para sensibilizar e preparar as mulheres que 
estão em cargos executivos dentro da organização para posições nos conselhos.

Sandra afirma que a maior diversidade nos conselhos tem reflexos muito po-
sitivos para a governança, opinião embasada por diversos estudos sobre o tema. 
“Quando você tem um conselho muito uniforme, há risco de existir o ‘pensamen-
to de grupo’ (groupthink). E isso é arriscado porque você não tem visões diferentes 
que possam desafiar as ideias e as propostas que estão chegando.”

Tratando da diversidade de gênero, especificamente, pesquisas apontaram que 
a maior participação feminina nos conselhos costuma agregar: maior sensibilida-
de em relação a questões sociais; aumento da inteligência coletiva; disciplina e  
aumento da frequência dos pares do sexo masculino; ambiente mais positivo,  
e melhora no desempenho geral do conselho no sistema de governança da em-
presa. Outros estudos afirmam que organizações com mais mulheres no conse-
lho desempenham melhor seu negócio do que as que têm um percentual menor. 
“Acreditamos que todos esses indicadores de criação de valor não podem ser 
deixados de lado. As palavras-chave para mudar o quadro atual são: incentivo  
e conscientização”, conclui.

 Desafios da carreira
Tatiana da Ponte, sócia responsável pela área de Human Capital da EY América 

do Sul, conta que na década passada havia um turnover muito alto de mulheres em 
posições nos níveis sênior e gerencial. Uma pesquisa interna revelou que as mulhe-
res tomavam a decisão de sair porque achavam que não conseguiriam conciliar as 
exigências do cargo com o período da maternidade.

A organização propôs-se então a ouvir as colaboradoras e, a partir dessa ini-
ciativa, nasceu o Programa de Gestante, em 2003. Nele, as mulheres recebem 
orientações sobre o planejamento da gestação: desde como contar ao líder na em-
presa sobre a gravidez até a preparação para o momento crítico de retorno ao tra-
balho. Para essa transição, a empresa oferece uma série de facilitadores: licença-
-maternidade de seis meses, trabalho home office e flexibilidade de horários. Com 
o programa, a empresa conseguiu anular a lacuna do turnover entre os gêneros.

Após o êxito em reter as profissionais, o passo seguinte foi o programa Career 
Watch, para acelerar suas carreiras dentro da empresa. A mulheres consideradas 
de alto potencial são identificadas e selecionadas para participar do programa, 
que mistura capacitação técnica e coaching. “Cada mulher tem um mentor que 
é um sócio ou outro profissional de grande visibilidade na empresa. Ele ajuda a 
identificar oportunidades e experiências profissionais que podem ser importantes 
para o desenvolvimento da carreira dela. Se ela não levantar a mão, esse mentor 
vai levantar a mão para ela”, completa a sócia.

 Superando barreiras
Para a advogada Maria Lúcia de Almeida Prado e Silva, primeira sócia do es-

critório Demarest Advogados em São Paulo, as principais barreiras para que as 
mulheres atinjam cargos de liderança são pessoais. “É preciso planejar, ter auto-
confiança, fazer marketing pessoal e networking, como parte de seu desenvol-
vimento profissional. Para tanto, é necessário, além de uma educação cada vez 
mais especializada, foco, dedicação e apoio familiar.”

Ela conta que, em 1979, a empresa contava com cerca de 4% de mulheres no seu 
quadro jurídico. Hoje as mulheres são a maioria, representando 53% do total de 
advogados e de estagiários. “Embora, atualmente, as sócias seniores representem 
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POR QUE ADOTAR POLÍTICAS DE INCENTIVO À DIVERSIDADE? A VISÃO DAS EMPRESAS

Empresa: Anglo American
Porta-voz: Claudiana Silva, gerente de Recursos Humanos da Pré-Operação do 
Projeto Minas-Rio da Unidade de Negócio Minério de Ferro Brasil da Anglo American.
Meta: Aumentar o número de mulheres no quadro da organização, globalmente, em 
22%.
Iniciativas: Auxílio-creche (elegível a filhos de até 6 anos de idade); Programa Mover 
(incluiu workshops para mulheres das comunidades sobre oportunidades no mercado 
de trabalho da região); Programa Aliança (apoio para adaptação da família em novas 
cidades).
O que motivou: “A Anglo American entende que o setor de mineração está ligado 
ao sexo masculino e, por isso, procura equilibrar essa visão no que tange à diversidade 
do seu quadro de empregados. Esse movimento é global e já faz parte da cultura da 
empresa em suas diferentes operações.”

Por que vale a pena? “Reconhecer a diversidade humana, não apenas de gênero, e usá-la a favor da melhoria do ambiente de 
trabalho e do desempenho organizacional é uma importante estratégia.”
Resultados obtidos: Maior atração e retenção de profissionais; entrega de resultados consolidados com dinamismo e eficiência.

Empresa: Bosch
Porta-voz: Fernando Tourinho, diretor de Recursos Humanos e Relações Corpora-
tivas da Robert Bosch América Latina.
Meta: Ter pelo menos 20% de mulheres em seu quadro mundial de gestores até 2020.
Iniciativas: Mapeamento de mulheres com potencial de crescimento em carreira de 
gestão e posterior acompanhamento através de programa de mentoring individual; de-
finição de políticas de “jornadas flexíveis” de trabalho (part-time, home office e turnos 
diferenciados); maior participação de mulheres nos processos de seleção; programas 
especiais de licença-maternidade.
O que motivou: “O aumento da participação de mulheres em cargos de gestão está 
ligado aos valores da empresa. A Bosch respeita as diferentes origens regionais e cultu-
rais e considera a diversidade como uma vantagem competitiva e condição necessária 
para o sucesso dos nossos negócios.”

Por que vale a pena? “Pesquisas constatam que as empresas com programas de diversidade cultural (gênero, gerações, inter-
nacionalidade) têm melhores resultados quando comparadas àquelas que não possuem. Por exemplo, equipes executivas mistas 
conseguem lucros 48% superiores a times sem diversidade de gênero.”
Resultados obtidos: As iniciativas ocasionaram melhoras em indicadores como o clima organizacional, a retenção de colaborado-
res (inclusive de mulheres) e a participação feminina em posições executivas.

Matéria de Capa
27% da Mesa de Sócios, as sócias juniores representam 54%, demonstrando que, 
no escritório, a tendência é o avanço das mulheres para posições de liderança.”

A vice-presidente do IBEF Mulher e do IBEF Jovem, Luciana Medeiros von 
Adamek, é outro exemplo de executiva bem-sucedida: iniciou a carreira como 
trainee na PwC Brasil e hoje é sócia da companhia. Ela atesta que a participação 
de mulheres na área financeira tem crescido, mas ainda é pequena nas posições de 
liderança. Entre os motivos citados por Luciana, está o fato de que há várias mu-
lheres em posições de gerência, mas muitas vezes falta uma liderança feminina na 
alta gestão das organizações para que essas mulheres que estão na média gerência 
possam se espelhar e buscar motivação.

“Hoje as empresas estão elaborando programas específicos para manter essa 
grande quantidade de mulheres motivadas e conseguir reter essas profissionais, 
pois elas veem valor agregado nisso. Se não pode ser 50-50, que pelo menos já se 
comece a ter mais mulheres em posições de liderança”, sugere Luciana. E você, o 
que fará com os seus talentos?

Luciana Medeiros
(PwC)
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Empresa: Unilever
Porta-voz: Luciana Paganato, diretora de Recursos Humanos da Unilever.
Meta: Equilibrar o número de mulheres ao de homens nos cargos de liderança até 
2015.
Iniciativas: Nos cargos de confiança, considerados a partir do cargo de coordena-
ção, todos os funcionários podem fazer home office e também uso do horário flexível; 
berçário para crianças de até 2 anos (na sede da empresa em São Paulo); projetos de 
coaching e mentoring, e o programa global Women’s International Network (WIN), que 
propõe uma rede de compartilhamento de experiências e conhecimentos com o obje-
tivo de incentivar a ascensão profissional e o estabelecimento de planos de carreira.
O que motivou: “Nós buscamos refletir em nossa organização o ambiente em que 
estamos presentes e, com 80% dos consumidores sendo mulheres, também podemos 
refletir seus anseios dentro da companhia.”

Porque vale a pena? “Pesquisas apontam que quando uma organização tem participação de mulheres em seus cargos de maior 
liderança, o desenvolvimento dos negócios é ainda melhor.”
Resultados: Ao desenvolver um ambiente interno aberto à multiplicidade, caracterizando a complexidade da sociedade em que 
vive, a empresa torna-se mais bem preparada para enfrentar os desafios atuais e atingir suas metas de crescimento sustentável. >>

O TOQUE FEMININO EM FINANÇAS
A VISÃO DAS EXECUTIVAS

“As mulheres não precisam abrir mão da vida pessoal e familiar, mas reconheço que é um 
desafio. Na minha visão existem quatro coisas importantes: a primeira é acreditar, construir 
um sonho e trabalhar por ele, acreditar que merecemos estar em posições de liderança; o 
segundo ponto é: trabalho-resultados-trabalho, trabalho é o que nos traduz como profissio-
nais; o terceiro é um entorno afetivo facilitado, ou seja, é de extrema ajuda quando a família 
entende e incentiva o desenvolvimento da mulher na vida profissional. O último ponto é ter 
um entorno facilitador no trabalho. Isso significa estar na empresa correta; uma organização 
que incentive o crescimento profissional por desempenho e capacidades e não por temas 
como condição social, étnica, sexual, etc.”

GABRIELA GAYTAN, CFO DA IBM BRASIL. Está na IBM desde 1992 e já passou 
por diversas posições, em sua maioria na área de finanças, trabalhando como Controller 
na IBM México e para a América Latina. Atualmente, é responsável pelo Planejamento, 
Precificação, Controles / Auditoria, Tesouraria, Contas a Pagar e pelos relatórios do Fundo 
de Pensão da empresa no país. Entre os projetos em que participa atualmente, destaca o 
programa global para uso de redes sociais dentro das empresas.

“A Itaipu é uma das empresas pioneiras no Brasil na implantação do programa de equidade 
de gênero e as ações implementadas têm ajudado a dar espaço e elevar as mulheres aos 
cargos gerenciais. É uma empresa extremamente masculina, devido ao setor que atua e que, 
nos últimos dez anos, conseguimos mais que dobrar o número de mulheres gerentes; saímos 
de 10% para os atuais 22%. Foi com a implantação do programa de gênero que eu também 
tive a oportunidade de chegar à Diretoria Financeira da entidade, pois a alta direção passou 
a ter um olhar mais sensível para as profissionais.”
MARGARET GROFF, DIRETORA FINANCEIRA EXECUTIVA DA ITAIPU 
BINACIONAL. Após assumir o cargo, implantou uma metodologia de gerenciamento 
de projetos e disseminou a cultura da gestão por processos na Itaipu Binacional. Além da 
diretoria financeira, faz a gestão executiva de outros programas, entre eles: o Programa do  
Veículo Elétrico e o Programa de Equidade de Gênero, reconhecido pelo ONU Mulher e pelo 
Selo de Equidade de Gênero da Secretaria de Políticas para Mulheres do Governo Federal.
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Matéria de Capa
“De forma geral, as mulheres são muito detalhistas e sabem ter uma postura firme quando 
necessário, características importantes para a área financeira. Na minha visão, o número de 
lideranças femininas nessa área ainda irá aumentar muito. Hoje, a maioria dos profissionais 
com perfil de analista que atuam em finanças são mulheres. Na Mandic, por exemplo, 80% 
dos profissionais da área de finanças são do sexo feminino.”

ROSÂNGELA SUTIL, CFO DA MANDIC CLOUD SOLUTIONS. Entrou há 
cerca de um ano na Mandic com o objetivo de fazer parte do processo de reestruturação 
organizacional e societária da empresa, que havia sido recém-comprada pelo fundo Ri-
verwood Capital. Ajudou a incluir na rotina de negócios processos e procedimentos que 
possibilitaram à companhia ser auditada por uma Big Four, e fez renegociações contratuais 
com os principais fornecedores, obtendo cerca de 40% de reduções de custos.

“Desde cedo, não me importei em focar em áreas que tivessem algum incentivo para mu-
lheres. Sou engenheira e na formatura menos de 5% eram mulheres, percentual não muito 
diferente da minha turma de MBA fora do país. No transcorrer da minha carreira, trabalhei 
em diferentes indústrias e o meu foco sempre foi que os desafios me possibilitassem avançar 
na minha curva de aprendizagem e ter uma melhor capacitação. Nas empresas em que eu 
trabalhei, no Brasil e nos Estados Unidos, não houve nenhuma iniciativa especial de apoio 
por eu ser mulher, o que, para mim, foi positivo.”

IVANYRA CORREIA, LÍDER DO IBEF MULHER E CFO DA PENSKE LO-
GISTICS PARA A AMÉRICA DO SUL. Quando ingressou na Penske como CFO, 
em 2008, promoveu um profundo turnaround na empresa, que está no Brasil desde 1998.  
O turnaround ocorreu em menos de dez meses com um impacto financeiro bastante positi-
vo. Após essa experiência, foi convidada para replicá-la em outra região. Liderou por dois 
anos as equipes financeiras da Ásia e da América do Sul conjuntamente.

“As pesquisas mostram que não há desinteresse de mulheres por ingressarem e atuarem em 
finanças. Mais de 50% das admissões de recém-formados no setor de finanças são de mu-
lheres. Ainda no tocante a admissões, quando a análise de gênero é feita pela ótica de área 
de atuação em banco, mulheres também são grande maioria em Consumer Banking, mas 
passam a ser espantosa minoria quando a análise é feita pela senioridade da função/faixa 
salarial. Ou seja, voltamos ao ponto crucial de perda de representatividade da participação 
feminina à medida que ocorre a ascensão hierárquica na profissão, o que acontece de forma 
generalizada nos mais diversos setores de atuação.”

MARIA CRISTINA CAPOCCHI RICCIARDI, RESPONSÁVEL PELA ÁREA 
DE SUBSIDIÁRIAS GLOBAIS DO SEGMENTO CORPORATIVO DO CITI 
BRASIL. Maria Cristina lidera a área responsável pelo relacionamento com mais de 500 
empresas subsidiárias de clientes corporativos globais do Citi. Também atua na gestão de 
risco de crédito com alçada de Senior Credit Officer.
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Usando a Holanda como 
localização de escritório 
Global, Europeu ou EMEA 

Artigo

Ao expandir seu negócio para fora das fronteiras do Brasil é 
importante salvaguardar seus investimentos e estabelecer seu 
negócio em um ambiente legal e tributário estável e confiável. 
E, ao mesmo tempo, mantendo flexibilidade para fins comer-
ciais e de negócios. Um número de países europeus, em parti-
cular, oferecem esses pré-requisitos e dependerá de sua situa-
ção específica para escolher o país que melhor se enquadre às 
suas necessidades. Historicamente, a Holanda é amplamente 
utilizada como sede de empresas holdings por grupos multina-
cionais. Uma das principais razões é que a Holanda oferece um 
ambiente legal e tributário estável e transparente e, adicional-
mente, oferece vantagens fiscais, com um sistema legal flexível 
e focado em promover negócios.

Pesquisas junto a importantes tomadores de decisão con-
firmam que a Holanda está muito bem classificada por inves-
tidores estrangeiros como lugar para se estabelecer uma sede 
regional ou global. Além da localização geográfica e um compe-
titivo sistema de impostos, esses tomadores de decisão muito 
apreciam o ambiente de negócios, a infraestrutura de Tecno-
logia da Informação e a de Logística. O governo holandês re-
conhece a importância de um clima de negócios favorável para 
sedes sociais e, em razão disso, estabeleceu um time específico 
conhecido como “Head Offices Team”. Um dos seus principais 
objetivos é manter-se classificado entre os dez principais países 
escolhidos como sede das 500 maiores empresas globais. O go-
verno holandês tem se comprometido a desenvolver condições 
para manter um ambiente atrativo de negócios. Abaixo, lista-
mos os principais benefícios fiscais da Holanda para atividades 
envolvendo holding, royalty, vendas & marketing.

Um sistema de impostos confiável e aberto com uma au-
toridade fiscal amigável. A Holanda possui uma sociedade 
aberta e transparente com um sistema político e tributário es-
tável. Adicionalmente, o país tem uma cultura cooperativa. Isso 
também se aplica às suas autoridades fiscais, que oferecem a 
possibilidade de realizar acordos tributários (regimes especiais) 

antecipadamente (os chamados APA ou ATR rulings). Esses 
acordos dão certeza antecipada na aplicação da lei tributária 
para situações específicas. Isso oferece o benefício da certeza 
sobre o tratamento fiscal antes que se decida por realizar um 
investimento ou estabelecer seu negócio internacionalmente.

Uma forte rede de convênios tributários internacionais. 
A Holanda é um dos países com maior rede de convênios tri-
butários internacionais (cerca de 90). Esses convênios tributá-
rios, dentre outras coisas, reduzem a retenção de imposto de 
renda retido na fonte sobre dividendos, juros e royalties recebi-
dos por uma empresa holandesa. É um dos poucos países que 
não efetua retenção de imposto de renda na fonte sobre juros e 
royalties pagos. Em certas condições, é também possível evitar 
essa retenção (de imposto de renda na fonte) sobre dividendos 
pagos à uma companhia controladora estabelecida no Brasil.

Ampla rede de Convênios Bilaterais de Investimentos. 
Além dos convênios tributários, a Holanda tem uma rede 
ampla de cerca de 100 convênios bilaterais de investimentos 
(BITs), incluindo um grande número de BITs favoráveis a in-
vestidores que oferecem acesso direto à arbitragem internacio-
nal, sem a necessidade de fazer uso de tribunais locais. Os BITs 
holandeses geralmente oferecem proteção para investimentos 
indiretos feitos por uma companhia holding holandesa através 
de subsidiárias estrangeiras. Portanto, poderia ser benéfico in-
terpor uma companhia holding holandesa entre a investidora e 
uma subsidiária.

Vantajosos regimes específicos para holdings/não há le-
gislação para CFC (Corporações de Controle Estrangeiro). 
Diferentemente do Brasil, a Holanda não tem qualquer legis-
lação para CFC (ex.: lucros e/ou dividendos de investimentos 
estrangeiros não são incluídos na base de cálculo tributável da 
companhia holding holandesa). Ao invés, de acordo com a Lei 
holandesa, dividendos e ganhos de capital são 100% isentos. 
Isso também se aplica a receitas decorrentes de participações 
que conduzam atividades operacionais e não estão sujeitas a 

Por Ernest Everaerd,
Advogado Internacional especializado em Impostos na Jones Day em Amsterdam
eeveraerd@jonesday.com
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imposto. Adicionalmente, os prejuízos decorrentes de liqui-
dação de um investimento são totalmente dedutíveis para 
fins de imposto.

Aspectos tributários ao estabelecer uma 
companhia holding holandesa

Uma empresa brasileira pode, com relativa facilidade, es-
tabelecer uma empresa holding holandesa para todos os seus 
negócios internacionais. Com uma companhia holding holan-
desa estabelecida, podem ser estudadas várias possibilidades 
envolvendo o deferimento de impostos sobre lucros auferidos 
no exterior de acordo com a legislação CFC brasileira. Em 11 de 
Novembro de 2013 uma nova legislação foi publicada (MP 627) 
na qual o CFC é mantido com a consequência de que empresas 
Brasileiras holding serão tributadas no incremento do valor de 
seus investimentos internacionais.

Um número de empresas em outras jurisdições com um sis-
tema de tributação global e regime CFC complexo, como os 
EUA, tem migrado suas sedes de companhias holdings para paí-
ses tais como Reino Unido, Irlanda, Suíça e Holanda. Empresas 
brasileiras podem, igualmente, começar a considerar transa-
ções similares como consequência da nova legislação (MP 627).

Regimes específicos para propriedades 
intelectuais patenteadas

A Holanda como sede para P&D /Regime de Inovação 
“Box”. Várias empresas multinacionais utilizam a Holanda 
para sediar suas atividades de P&D. O Índice de Economia de 
Conhecimento de 2012 (ranking baseado em quatro critérios: 
incentivo econômico e regime institucional; inovação; educa-
ção e comunicação e tecnologia), produzido pelo Banco Mun-
dial, classifica a Holanda em quarto lugar.

Os seguintes regimes de impostos estão disponíveis para ati-
vidades de P&D:

 • P&D certificado de subsídio. Para qualificar as atividades 
de P&D, um contribuinte holandês pode requerer um subsí-
dio que pode estar entre 18% e 64% dos custos de pessoal, 
que pode ser creditado contra impostos trabalhistas e con-
tribuições sociais devidos.

 • Regime de Inovação “Box”. O regime de inovação “Box” 
é um regime especial envolvendo receitas geradas sobre ati-
vos inovadores e permite uma alíquota efetiva de 5%, ao 
invés da alíquota geral de 20-25%. Para qualificar-se para 
esse regime, a empresa precisa gerar receita de royalties 
com ativos inovadores para os quais exista uma patente ou 
para os quais um certificado de P&D é concedido. É possí-
vel obter uma decisão antecipada sobre a aplicabilidade do 
regime (Inovação “Box”) e do método de alocação do lucro.

Regime específico para propriedade 
intelectual não patenteada

Propriedade intelectual não patenteada (ex.: publicação, 
marca, design ou modelo, plano, etc.) ou empresas de vendas 
(empresa que assume o risco e assina todos os contratos de 
vendas efetuados por uma outra entidade) podem também se 
beneficiar de incentivos especiais. Os arranjos efetivamente 
oferecem alíquotas de impostos atrativas e aplicam-se a uma 
ampla variedade de atividades tais como vendas & marketing, 
distribuição, P&D e/ou supervisão de manufatura, gestão de 
cadeia de suprimentos, etc.

Conclusão
A Holanda é frequentemente selecionada por empresas mul-

tinacionais como sede pelas razões acima mencionadas. No en-
tanto, dependendo da sua situação específica pode, também, 
haver outras jurisdições (europeias) que podem ser atrativas. 
Importante é não deixar de considerar tal opção quando decidir 
por internacionalizar-se. v

HoldCo 
(Brasil)  

OpCo  
(Brasil)  

OpCo  
(EUA) 

Antes da migração Depois da migração 

HoldCo 
(Europa, i.e. 

Holanda)  

OpCo  
(Brasil)  

OpCo  
(EUA) 

Apenas lucros apurados pela empresa 
operacional tributada no Brasil. 

Todos os lucros tributados no Brasil 
 (de acordo com a Lei). 

Exemplo: 

Note que a posição tributária do(s) acionista(s) da HoldCo deveria ser revista separadamente e depende de cada situação específica.
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Não é novidade que o mundo tem produzido, a cada 
segundo, milhares de dados. Mas como esse cenário 
influencia no cotidiano das empresas e, em especial, 

na área de gerenciamento de riscos? Das menores decisões 
corporativas até as maiores, o risco influencia todas as nossas 
ações. Correr um risco não é exatamente como uma roleta-
-russa, em que a sorte é o primeiro ingrediente para o suces-
so. Com a aplicação das ferramentas certas, riscos podem 
ser minuciosamente calculados, controlados e gerenciados, 
afastando, por completo, probabilidades de erros.

CFOs podem, com o uso da tecnologia, extrair podero-
sos insights para prever onde as ações podem dar errado, tra-
çando estratégias proativas para retornar ao caminho certo. 
Esse executivo tem contado com o impacto de forças exter-
nas – desde mudanças regulatórias e eventos operacionais 
até desastres naturais e sentimento dos consumidores – para 
informar, formatar e governar suas estratégias corporativas.

Enquanto, historicamente, a natureza da função financei-
ra tem sido analisar a performance de ações passadas, CFOs 
têm que agir além do seu domínio tradicional, usando indica-
dores de performance e risco para prever o futuro. Através da 
descoberta de padrões ocultos de risco enraizados dentro de 
seus livros e planilhas – e integrando risco com gerenciamento 
financeiro – eles podem fornecer ligações críticas entre estra-
tégia e execução, ficando à frente da curva.

Uma vez que todos os riscos se revelam em um número 
financeiro entre as linhas do balanço, os CFOs têm desem-
penhado um papel muito maior na gestão de riscos dentro 
das corporações. Estes profissionais estão cada vez mais in-
fluenciando a definição e a condução de estratégias focadas 
em risco corporativo, trabalhando em estreita colaboração 
com o Chief Risk Officer (CRO) e Chief Operation Officer 
(COO). Munidos com dados financeiros e operacionais que 
possam influenciar as decisões, CFOs estão se posicionando 
para ajudar suas organizações a evitar obstáculos e rumos 
incertos, bem como para orientar o negócio na direção de 
novos caminhos de rentabilidade.

Muitos executivos responsáveis por essa área têm se vol-
tado para o poder preditivo das novas tecnologias que emer-
gem no mercado. Eles estão utilizando soluções de análi-
se de dados para acelerar a performance do seu negócio.  
Ao adotar uma abordagem orientada a dados, CFOs podem 
influenciar as principais estratégias corporativas, envolven-
do aquisições, alienações, planejamento de demanda e pre-
visões, novos mercados, entre outros.

Os modelos preditivos de risco atuais podem ser extrema-
mente úteis para antecipar e controlar alavancas de incerte-
zas usando cenários hipotéticos para determinar resultados 
específicos. Sendo assim, é possível que o profissional recor-
ra a grandes ideias de análise de dados para prever onde as 
ações podem dar errado e, então, elaborar uma estratégia 
proativa para retomar a direção certa.

Um exemplo: se um CFO percebe, por meio da análise de 
uma rede social, que a retenção de consumidores está cain-
do, ele pode redirecionar o plano de negócio para implementar 
novos programas de fidelidade. Utilizando os dados dos consu-
midores (e análise de sentimentos) como um indicador de per-
formance, ele pode planejar estratégias de crescimento mais 
inteligentes, criando novos canais para que isso seja possível.

Toda empresa precisa ter um líder que entenda os custos 
e benefícios de riscos através de função financeira, preços, 
clientes, concorrentes, custos e segurança. O CFO pode 
ser o líder dentro da organização para fazer isso. O encanto 
do Big Data e da análise de dados é que eles têm o poder 
de revelar a oportunidade que permitirá que a empresa não 
corra riscos. E, para estimular o crescimento, as empresas 
devem estar cientes sobre quais mercados e indústrias eles 
escolhem para investir, e aqueles que não devem arriscar.

Como o papel do CFO está mudando, os profissionais de 
finanças têm a oportunidade de se tornar mais do que ape-
nas os responsáveis pelos marcadores financeiros corpora-
tivos. Ao usar Big Data a seu favor, esse profissional pode 
emergir como uma poderosa peça para a tomada de decisão 
estratégica da sua empresa. v

Por José Luis Spagnuolo
Diretor de Big Data/
Analytics e de Cloud 
Computing da IBM Brasil
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Finanças do bem

Ponto de Vista

Imagine a seguinte história: você assinou um contrato 
com uma das maiores empresas do mundo e só precisa 
de capital de giro para comprar materiais e pagar os fa-

bricantes. Depois de analisar as opções, você entra em con-
tato com seu banco, mas ao apresentar o projeto, o gerente 
explica que o seu setor não é foco do banco. Nos outros 
bancos que visitar, obterá a mesma resposta. Esse é o dia a 
dia de um gestor de uma organização sem fins lucrativos ou 
um empreendedor social. E reflete a necessidade do traba-
lho que desenvolvemos na Sitawi – Finanças do Bem.

Para empresas de grande porte, há várias opções de fi-
nanciamento disponíveis, incluindo debêntures, mercado 
de ações ou até investimento do BNDES; mas quando saí 
da McKinsey para criar a Sitawi em 2007, as organizações 
sociais só tinham duas opções de financiamento: doações 
e convênio governamentais, mesmo aquelas com negó-
cios sólidos. Naquele tempo, a ideia de financiar negócios 
sociais era muito nova: o banco J. P. Morgan só iria fazer 
estudos sobre esse setor em 2010 e o ecossistema de acele-
radoras, incubadoras e fundos de investimentos de impacto 
nem existia.

Com o objetivo de trazer mais capital e mais tipos de ca-
pital, multiplicando os recursos disponíveis ao setor, a Sitawi 
começou com um “fundo” de doações dedicado ao emprés-
timo social: crédito com juros iguais à taxa Selic, incluin-
do aconselhamento estratégico como parte fundamental. 
Acreditamos que através desse apoio, as organizações so-
ciais conseguem crescer negócios sobre uma base mais for-
te e se fortalecerem, aumentando cada vez mais o número 
de beneficiados. Até este ano, a Sitawi já emprestou R$ 1,9 
milhões para dez organizações.

Em 2011, começamos a trabalhar com o grupo +Unidos, 
coordenado pela USAID (United States Agency for Interna-
tional Development) e reunindo cerca de 20 empresas ame-
ricanas. Criamos uma solução para direcionar recursos de 
responsabilidade social corporativa para iniciativas educa-
cionais e ambientais de acordo com objetivos do grupo. 

A Sitawi centraliza os processos financeiros, trazendo 
mais conveniência e eficácia, e o grupo retém o controle da 
destinação dos recursos. Agora a Sitawi conta com cinco 
fundos sociais e ambientais com R$2,7 milhões em recursos 
a emprestar ou doar para impacto socioambiental.

Ainda prestamos consultoria para instituições financeiras 
que desejam integrar indicadores socioambientais nos seus 
processos de investimento ou para empresas que desejam 
desenvolver negócios sociais. Além disso, estamos conver-
sando com filantropos e empresas para criar novos fundos 
abordando causas específicas como desenvolvimento eco-
nômico da mulher brasileira ou gestão de organizações so-
ciais (imagine um serviço de ‘interim CFOs’ para ONGs!).

Esta abordagem completa o arco de Finanças do Bem e 
permite impacto mais amplo e maior rotatividade dos fun-
dos da Sitawi – para cada R$1,00 em doações utilizadas pela 
Sitawi em sua operação, R$3,50 já foram alocados no setor 
social e outros R$3,50 ainda estão disponíveis para aloca-
ção – e faz com que já tenhamos beneficiado mais de 24 mil 
pessoas em todo o Brasil e contemos com Armínio Fraga e 
Guilherme Affonso Ferreira entre nossos apoiadores.

A lógica de “fundos de investimento socioambiental” 
engaja a parcela mais sofisticada de doadores – empresas, 
mas principalmente pessoas físicas – que acreditam que o 
país se beneficia de um terceiro setor mais forte e, para isso 
acontecer, precisamos desenvolver infraestrutura financeira 
para o mesmo.

E a história do início deste artigo? O Walmart encomen-
dou 30 mil ecobags (bolsas de PET reciclado) à Solidarium, 
um negócio social. Sem o empréstimo da Sitawi, eles te-
riam que abrir mão do pedido e as costureiras perderiam a 
renda extra. E é uma história que ainda está dando certo: 
não só a Solidarium repagou o empréstimo original como 
agora estamos financiando um projeto de uma tribo no 
Amazonas para valorizar sua cultura tradicional através da 
produção e venda de artesanato negociado entre a Solida-
rium e a Tok&Stok. v

Por Leonardo Letelier
Fundador da Sitawi
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Contas do Setor 
Externo

O Banco Central do Brasil (BCB) divulga, periodicamente, notas sobre o desem-
penho interno e externo da economia brasileira. Na última divulgação, referente ao 
desempenho das contas relativas ao setor externo no mês de setembro de 2013, ve-
rificou-se novamente o déficit do resultado do balanço de pagamentos. Das contas 
que contribuíram para esse fato, destaque para as transações correntes, que histori-
camente registram resultados deficitários. Já dentre as que obtiveram resultados posi-
tivos, destacou-se a conta financeira, que foi impulsionada principalmente pelos bons 
resultados obtidos com títulos de renda fixa no país e investimento estrangeiro direto.

Em uma análise mensal dos resultados dos últimos cinco anos, 2008 a 2013, 
percebe-se que o déficit visto no mês de setembro não é algo comum (Gráfico 1).  
O país havia apresentado resultado negativo entre outubro de 2008 e janeiro de 
2009, porém, a partir de fevereiro de 2009 até dezembro de 2012, o resultado vinha 
sendo sempre superavitário. Após o mal resultado em dezembro de 2012, com dé-
ficit de US$ 4,9 bilhões, houve uma recuperação, porém, sem números expressivos, 
sendo o maior deles de US$ 3,3 bilhões em março de 2013. Desde então, o resultado 
do balanço de pagamentos vem apresentando números de déficit ou de estabilidade, 
culminando com resultados negativos em agosto de US$ 3,2 bilhões e em setembro 
de US$ 1,2 bilhão.

Gráfico 1 – Resultado do Balanço de Pagamentos – US$ (bilhões) (INEPAD 
& BCB)

Em relação às transações correntes, conta que corresponde à soma das balanças 
comercial, de serviços e rendimentos e a de transferências unilaterais, o mês de setem-
bro teve um resultado deficitário em US$ 2,6 bilhões. Dentro dos últimos cinco anos 
(Gráfico 2), somente em abril de 2009 a conta registrou superávit, US$ 105 milhões. 
Em todos os outros meses da série a conta registrou déficits, sendo o maior deles 
em janeiro de 2013, de US$ 11,3 bilhões. No acumulado do ano de 2013, o resultado 
negativo chegou a US$ 60,4 bilhões, já nos últimos 12 meses, o valor alcançou déficit 
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de US$ 80,5 bilhões. Ambos os valores são os maiores déficits 
registrados no período consultado.

Gráfico 2 – Transações Correntes – US$ (bilhões)  
(INEPAD & BCB)

A conta financeira, que registra as operações que envolvem 
ativos financeiros e passivos realizadas entre setores insti-
tucionais ou entre setores institucionais e o resto do mundo, 
apresentou, em setembro, superávit de US$ 1,4 bilhão. Desde 
setembro de 2008 (Gráfico 3), constatou-se que o último mês 
em que tal conta fechou com um resultado negativo foi em 
dezembro de 2008, US$ 6,8 bilhões. Dentro dos resultados 
positivos desde então, o maior superávit foi registrado no mês 
de março de 2011, obtendo US$ 16,7 bilhões. Em 2013, a conta 
financeira acumula superávit de US$ 63 bilhões e, na soma dos 
últimos 12 meses, o valor é de US$ 76,4 bilhões.

Gráfico 3 – Conta Financeira – US$ (bilhões)  
(INEPAD & BCB)

Na composição da conta financeira, um dos destaques é o 
superávit obtido com aplicações em títulos de renda fixa no 
país. Em setembro, o valor alcançado foi de US$ 7,2 bilhões. 
No ano de 2013, o valor total dessa modalidade de investimen-
to foi de US$ 27,8 bilhões, e, no acumulado dos últimos 12 me-
ses, chega a US$ 28,8 bilhões, sendo que o único mês em que 
tal conta obteve um resultado deficitário foi em dezembro de 
2012, quando o valor mensal foi de US$ 500 milhões. Com 
base nos resultados mensais da série (Gráfico 4), tem-se que o 
mês de setembro de 2013 obteve o maior superávit do período. 
Percebe-se também um crescimento acima da média a partir 
do mês de junho de 2013.
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Gráfico 4 – Títulos de Renda Fixa no País – US$ (bilhões) 
(INEPAD & BCB)

Outro indicador de destaque dentro da conta financeira foi 
o Investimento Estrangeiro Direto (IED). No resultado final de 
setembro de 2013, tal conta fechou com superávit de US$ 4,8 
bilhões. Em todo o ano de 2013, a soma total do IED chega a 
US$ 43,8 bilhões, enquanto que no acumulado dos últimos 12 
meses o valor total é de US$ 61,5 bilhões. Nos últimos cinco 
anos (Gráfico 5), constatou-se que o valor registrado em se-
tembro de 2013 está situado no patamar médio da série e que 
só foi rompido por uma grande elevação no mês de dezembro 
de 2010, quando o IED registrou superávit de US$ 15,4 bilhões.

Gráfico 5 – Investimento Estrangeiro Direto (IED) – US$ 
(bilhões) (INEPAD & BCB)

A partir dos dados apresentados, mostra-se relevante que 
o Governo Federal atente-se para uma política mais explícita 
ao setor externo, o que viria a contribuir para que a relação do 
Brasil com o restante do mundo se torne mais positiva. v
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Elaboração:
Alberto Borges Matias – Diretor-presidente do INEPAD. Professor ti-
tular do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo no campus 
de Ribeirão Preto. Livre docente em finanças, atuando nos programas de 
graduação, pós-graduação e MBAs da Universidade.

Apoio:
Carlos Vinicius Romeiro Fonseca – Pesquisador do Centro de Pesquisas 
do INEPAD – Núcleo CEPEFIN. Graduando em administração pela Fa-
culdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de 
São Paulo no Campus de Ribeirão Preto.
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Por Octavio de Barros

Muito ceticismo ainda no ar. Quando o FED sinalizou o adiamento da retirada dos estímulos monetários, surgiu um 
espaço para melhora dos mercados emergentes e para apreciação das suas moedas. De fato o real apreciou, a bol-
sa andou melhor e houve alguma melhora na percepção de risco. Na verdade, todos os emergentes melhoraram. 

O Banco Central do Brasil, que interveio no mercado de câmbio para inibir uma excessiva volatilidade, tão deletéria para as 
expectativas inflacionárias e senha para a generalização da percepção de incerteza, reforçou sua intenção. Mas isso pode não 
significar grande coisa porque em algum momento breve (possivelmente no primeiro semestre de 2014) começará a retirada 
gradual dos estímulos e os mercados não vão nem piscar, e voltarão a fazer os fluxos refluírem para os Estados Unidos, em 
que pesem as controvérsias sobre a recuperação daquela economia. Novos solavancos não podem ser descartados, ainda 
que possivelmente venham a ocorrer em menor intensidade em relação ao que já assistimos recentemente.

Nos últimos meses, algumas ações foram empreendidas no Brasil, no sentido positivo, tais como já mencionamos neste 
mesmo espaço, mas o momento requer muito mais do que foi feito até aqui. Dificilmente, o rating soberano deixará de ser 
rebaixado pelas agências classificadoras de risco ou pelo menos por uma das mais importantes agências. Não perderemos o 
grau de investimento, mas ficará a mácula de que estamos perdendo oportunidades e/ou andando para trás. Seria extrema-
mente fácil reverter esse clima. Está ao alcance da mão virar a maré das expectativas. Uma mera questão de sinais adequa-
dos com baixíssimo custo político.

Porém, o tema fiscal deteriorou-se muito em 2013 no Brasil, a despeito da ausência de dúvidas sobre a solvência do setor 
público. Como já ressaltamos antes, há uma ampla percepção de que o país possa estar gerando passivos ocultos de difícil 
mensuração mais adiante. A dívida bruta como proporção do PIB superará os 60% e os superávits primários “genuínos” estão 
prestes a se aproximar de zero, mesmo com aumento significativo das receitas fiscais.

Faz tempo que o Brasil já deveria ter iniciado o seu próprio “tapering”, ou seja, a retirada dos estímulos introduzidos na 
segunda fase da crise global. Nunca foi tão urgente uma medida fiscal, sob a forma de lei, que assegure a intertemporalidade 
do ajuste fiscal. Algo que não apenas enquadre o gasto público total em uma regra limitante como proporção do PIB nominal, 
como uma ampla discussão sobre a triste realidade da ausência de um orçamento crível no país.

Da mesma forma, será um tremendo desperdício não se aprovar uma lei que formalize a independência do Banco Central 
através de mandatos fixos de seus diretores com direito a voto. Um tema que não carrega mais a mesma pecha ideológica do 
passado e que seria um “jogo de ganha-ganha”. Não há contraindicações ou efeitos colaterais para esse projeto, que já avan-

Continua presente o risco de se 
perder uma bela oportunidade de 
se reverter a crise de confiança
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çou muito no Senado e estaria pronto para ser aprovado, mas que, teimosamente, é tratado por alguns membros do Execu-
tivo como projeto ideológico que só interessa aos mercados financeiros. Ledo engano. A aprovação da autonomia formal do 
Bacen seria um grande passo para a redução das expectativas inflacionárias e, consequentemente, para a redução das taxas 
de juros de longo prazo que são as relevantes para o desenvolvimento do crédito. Caso aprovado, o Bacen possivelmente não 
precisaria aumentar tanto as taxas de juros, só pelos ganhos de credibilidade que obteria.

Um dia, teremos uma consciência coletiva no Brasil de que é necessária uma frente ampla contra a inflação – o que requer 
avanços institucionais (independência do Bacen), desindexação salarial, desindexação de contratos em geral e, sobretudo, 
esforços obcecados de aumento de produtividade em todos os níveis. Mas parece que a ficha ainda não caiu e que alguns 
acalentam o sonho de que a inflação refluirá por uma força divina ou extraordinária.

Por seu turno, o avanço das concessões bem que poderia ter o papel de restaurar, pelo menos em parte, a confiança per-
dida, mas os avanços têm sido pífios e decepcionantes em relação ao que se podia esperar no setor de infraestrutura. Mas 
ainda há esperança que as reais oportunidades encontrem interessados sólidos e confortáveis para uma aposta de longo 
prazo. Vamos esperar e torcer.

Isso tudo significa que o crescimento econômico brasileiro tende a seguir abaixo daquilo que sugeriria a dinâmica da econo-
mia mundial. Sabemos que a desaceleração brasileira é essencialmente cíclica e em linha com o comportamento da economia 
global, mas estamos crescendo um pouco abaixo do que o cenário internacional indica através de nossos modelos. Pode- 
ríamos estar rodando com crescimento pelo menos um ponto percentual acima do que se observa atualmente. O cresci-
mento depende das percepções dos agentes e o Brasil não tem se esforçado para superar o seu déficit crônico de confiança, 
independentemente de quem o governe.

O Brasil não pode se contentar com avanços meramente incrementais. Temos que ir muito além do incremental, dada a 
sofisticação empresarial e de relações sociais que já conquistamos.

Finalmente, uma palavra sobre câmbio e juros no Brasil. Câmbio seguirá respondendo ao FED, à reação do Bacen com rola-
gem dos swaps e à iminência do rebaixamento do risco-país. Menos volátil, seguimos com a mesma previsão de R$ 2,25/US$ 
este ano e R$ 2,35/US$ ao final do ano que vem. Quanto a juros, quebrado o tabu político de taxas de dois dígitos, não acre-
ditamos que o Bacen vá muito além disso, porque a ambição realista da instituição, aparentemente, se restringe apenas em 
manter a trajetória de inflação cadente, ainda que bem distante do centro da meta. v
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Mulheres em Conselho  
de Administração –  
o caso brasileiro

A discussão sobre cotas para mulhe-
res em conselhos de empresas tem se 
intensificado no Brasil. O Projeto de 
Lei 112/2010 propõe a cota mínima de 
40% de mulheres em Conselho de Ad-
ministração das empresas controladas 
pela União até 2022 – sendo 10% até 
2016, 20% até 2018 e 30% até 2020.

Em vários países do mundo, já fo-
ram estabelecidas cotas para mulhe-
res em Conselho de Administração. 
Dinamarca, Suíça, Finlândia, Irlanda, 
Israel e África do Sul há anos possuem 
cotas para mulheres em conselhos 
de empresas estatais. Outros países 
como Bélgica, França, Noruega, Ho-
landa, Islândia, Malásia e Itália foram 
mais abrangentes e estabeleceram 
cotas para todas as empresas. Neste 
momento, está em discussão na União 
Europeia a obrigatoriedade de cotas 
para mulheres nos conselhos das em-
presas de todos os países membros.

Qual é a situação atual?
Nos Estados Unidos, por exemplo, 

em 2012, apenas 16.6% dos conse-
lheiros das empresas pertencentes ao 
ranking Fortune 500 eram mulheres. 
Este percentual permanece o mesmo 
nos últimos seis anos. A qualificação 
das mulheres presentes nos conselhos 
em empresas americanas é superior a 
dos homens, sendo que 68% das mu-
lheres conselheiras ocupam posição de 
CEO, diretora-presidente ou sócia da 
organização, comparado com apenas 
51% dos homens.

No Brasil, o perfil dos conselheiros 
das empresas com ações negociadas 
em Bolsa é composto por 66% de 
engenheiros, administradores de em-
presas e economistas, sendo 93% dos 
conselheiros do sexo masculino. Nota-
-se que apenas 3% dos presidentes 
dos Conselhos de Administração das 
empresas listadas são mulheres. Vale 
ressaltar que grande parte das mulhe-
res conselheiras pertence às famílias 
acionistas das empresas nas quais elas 
ocupam essa função.

Contrastando com o cenário acima 
descrito nos conselhos, a participação 
da mulher na economia é bem distin-
ta, sendo: 54% da força de trabalho na 
faixa etária de 40-69 anos; 43% da po-
pulação economicamente ativa e 63% 
dos universitários.

O Fórum Econômico Mundial apon-
tou desigualdade elevada entre homens 
e mulheres no Brasil, em termos de par-
ticipação econômica (salário, cargos de 
chefia, emprego de alta qualificação), 
na comparação internacional. O Índi-
ce Global de Desigualdade de Gênero 
2013, publicado pela entidade, coloca 
o Brasil na 62ª posição entre 136 paí-
ses, considerando quatro áreas-chave: 
saúde, acesso à educação, participação 
política e igualdade econômica.

Em um seminário promovido re-
centemente pela Deloitte, quando 
foi abordado “O novo panorama da 
governança corporativa no Brasil”, a  
SpencerStuart, uma das principais em-
presas globais de colocação de execu-

tivos, divulgou que, nos últimos três 
anos, apenas 10% das posições em 
Conselhos de Administração, sob res-
ponsabilidade da SpencerStuart, foram 
preenchidas por mulheres.

A principal barreira apontada para 
a maior participação das mulheres em 
conselhos foi que o pipeline executivo 
ainda é composto majoritariamente 
por homens, considerando que as mu-
lheres ocupam apenas 3% dos cargos 
de CEOs e 7% dos cargos de diretoria 
estatutária. Além disso, um dos pré-
-requisitos na escolha de conselheiros 
é experiência prévia como conselheiro, 
o que acaba favorecendo a repetição 
dos mesmos profissionais em inúmeros 
conselhos, o que não é recomendável 
segundo as melhores práticas de go-
vernança corporativa.

Os conhecidos casos de fraudes 
como Enron, Tyco e WorldCom refor-
çam o papel do Conselho de Adminis-
tração para garantir uma adequada go-
vernança corporativa. Neste contexto, 
tanto no Brasil como no exterior, o co-
nhecimento de finanças corporativas 
pelos membros do conselho, indepen-
dente do gênero, é muito valorizado.

Sendo assim, fazer parte de um 
grupo de profissionais financeiros alta-
mente qualificados, como no caso do 
IBEF-SP, é fundamental para um exe-
cutivo financeiro que almeja fazer par-
te de um Conselho de Administração. 
O IBEF Mulher reforça essa proposta 
às mulheres associadas.

Saudações Ibefianas. v

Ivanyra Correia
Líder do IBEF Mulher
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Minibiografia

Ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga é um dos eco-
nomistas mais influentes do país. Filho de classe média cario-
ca, quebrou a tradição da família de médicos e graduou-se 

em economia, pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde 
tornaria-se mestre também na ciência econômica, em 1981. O dou-
torado foi pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, em 
1985. Um ano antes, estagiou na Divisão de Finanças Internacionais 
do Federal Reserve, em Washington.

Quando foi nomeado para o Banco Central, em 1999, Fraga era 
diretor-gerente da Soros Fund Management, em Nova York. Já era 
conhecido da casa, pois, entre 1991 e 1992, foi diretor de Assuntos 
Internacionais do Bacen. Já acumulava no currículo a vice-presidên-
cia do Salomon Brothers, nos Estados Unidos, entre 1989 e 1991, e 
os cargos de economista-chefe e gerente de operações do Banco de 
Investimentos Garantia, entre 1985 e 1988.

Assumiu a direção do Bacen em março de 1999, após a queda, no 
mesmo ano, de dois presidentes da autoridade monetária (Gustavo 
Franco e Francisco Lopes), durante o segundo mandato do governo 
Fernando Henrique Cardoso. O cenário era pouco favorável: os mo-
vimentos do dólar transformaram-se no nervo exposto da economia 
brasileira e a autoridade monetária sofria uma crise de credibilidade 
após ter sido acusada de repassar informações privilegiadas e de rea-
lizar operações no mercado de câmbio que teriam favorecido deter-
minadas instituições financeiras, episódio que ficou conhecido como 
o escândalo do Caso Marka.

Conseguiu reaver a confiança do mercado e contornar a crise, mas 
ainda enfrentou outras situações difíceis nos três anos à frente do 
BC: o impacto do aumento dos juros nos Estados Unidos em 2000; 
a crise política no Senado em 2001; a deterioração da economia ar-
gentina, e os efeitos dos atentados terroristas em Nova Iorque sobre 
o mercado financeiro. Ficou no cargo até 2002, em um ano eleitoral 
conturbado, marcado pela perda de confiança no país e o conse-
quente aumento do risco-Brasil.

Após entregar o bastão do Bacen para Henrique Meirelles, em 
2003, Arminio decidiu fundar a Gávea Investimentos, gestora de 
fundos multimercados que se tornou um dos mais importantes Pri-
vates Equities do país, administrando US$ 7,5 bilhões em recursos, 
atualmente. Com uma sólida reputação no mercado financeiro, en-
tre abril de 2009 e abril de 2013, Fraga foi presidente do Conselho de 
Administração da BM&F Bovespa. É membro do Conselho Consul-
tivo do J.P. Morgan Chase & Co. v

Arminio Fraga 
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

A pauta era falar sobre 2013 e as perspectivas para 2014, mas já vou começar pelo 
ano que vem... O que você espera do IBEF Jovem para 2014? De qual tipo de evento 
gostaria de participar? Quais são os temas que gostaria de ver em discussão: desafios de 
carreira? Empreendedorismo? Experiência de pessoas que fizeram MBA fora do país? 
Finanças pessoais e os melhores investimentos para 2014? Mande seu e-mail para nós 
(ibef.jovem@ibefsp.com.br). Escreva, sugira e participe. Estamos esperando!

Agora, olhando pelo retrovisor, posso dizer que 2013 foi um ano bem importante para 
o IBEF Jovem. Realizamos o seminário “Os desafios financeiros de se abrir um negócio”, 
em outubro, no qual contamos com a participação de três grandes empreendedores 
brasileiros: Andre Susskind, dono da Viva! Experiências; Alexandre Borges, dono da 
Mãe Terra; e Ariel Lambrecht, da 99Táxis. Foi muito bom para nós também contar 
com a participação do Leonardo Rocha, associado da Angra Partners, que mediou o 
evento em conjunto com o sócio da PwC, Alexandre Pierantoni. Os dois contribuíram 
fortemente para a discussão, ampliando o tema de uma forma muito mais abrangente do 
que havíamos previsto inicialmente.

De quebra, graças ao Leonardo, contamos também com a participação especial – ao 
final do evento – do empreendedor Franz Schönborn, que fundou três empresas nos 
últimos dez anos e encontrou tempo para dividir conosco um pouco de sua experiência.

O evento despertou bastante interesse não apenas entre os “jovens”, mas também 
entre membros do IBEF de todas as idades. Esse fato, além de ser bastante positivo, de 
certa forma me surpreendeu, já que a vontade de abrir um negócio tem sido bastante 
enfatizada, principalmente, entre o público mais jovem. Para mim, foi uma indicação 
clara de que para tomar as rédeas de sua própria carreira – seja ela executiva ou empre-
endedora – realmente não há idade. Tivemos tempo ainda de realizar um primeiro happy 
hour aberto para o IBEF Jovem. Queremos fazer isso com mais frequência em 2014.

O interessante é que a definição da atuação do IBEF Jovem e, por exemplo, o tema 
do evento e também quem seriam os debatedores, surgiram todos durante nossas reu-
niões ao longo do ano. Em 2014, a ideia é manter o mesmo formato participativo para os 
membros do IBEF.

Finalizando, deixo aqui um abraço para Luciana Medeiros pelas reuniões iniciais sobre 
o IBEF Jovem; para o William, Cristiano e Bruno que foram fundamentais na liderança 
e definição das realizações em 2013, e para a Márcia, Mário e Ianara pela execução im-
pecável de tudo o que fizemos até agora.

Um forte abraço e um ótimo 2014. v

O IBEF Jovem em 2013
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DICA DE CARREIRA

Maximiliano Tozzini 
Bavaresco
Sócio da Sonne Branding
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O valor do que não se pode tanger e/ou quantificar 
para os executivos financeiros do futuro

Este pessoal de marcas adora gastar dinheiro! Não sabemos como medir o retorno sobre 
o investimento disso!

Sim, é verdade, nem tudo é possível tanger e/ou quantificar. Isso é perfeitamente apli-
cável para quase todas as questões que envolvem marca, comunicação e relacionamento. 
Mas é igualmente verdade que nenhum de nós, clientes e consumidores de produtos e 
serviços, tomamos uma decisão absolutamente racional, pautada exclusivamente em cri-
térios objetivos. Não há decisão de compra isenta de emoção, influências de lembranças 
do inconsciente e de terceiros.

A partir dessa perspectiva, abre-se uma janela de oportunidades para os executivos de 
finanças que forem capazes de convergir, e, por que não dizer, redefinir conceitos que au-
xiliam empresas e executivos pares a mapear, analisar e claro, mensurar aquilo que duran-
te décadas era tratado como desperdício de recursos, supérfluo. As questões relacionadas 
às marcas.

Com o advento das novas formas de se comunicar e de se relacionar estabelecidas por 
meio de uma infinidade de plataformas tecnológicas, passa a ser cada vez mais viável a 
utilização de diferentes – e, em alguns casos, ainda inexistentes – ferramentas de controle 
e gestão de recursos financeiros. Com isso é possível elaborar a medição de ROI, avaliação 
e potencial de marca, apreçamento e captura de valor, arquitetura e extensão de marcas, 
linhas de produtos, entre outros.

A compreensão dessas e de outras questões relativas às marcas são fundamentais para 
que qualquer executivo de finanças, como o CFO, participe de forma ativa das questões 
empresariais estratégicas que permeiam o mundo contemporâneo. A inteligência e o co-
nhecimento amplificado, além das fronteiras técnicas da formação desse profissional, o 
torna indispensável e insubstituível. v
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Turismo
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Suíte com vista para o rio
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Turismo

A Holanda é convidativa para os negócios. Atualmente na 
28ª posição do ranking Doing Business 2014, do Banco 
Mundial, possui ambiente legal transparente e sistema 

tributário estável, com flexibilidades fiscais para as empresas  
– o que motivou diversas multinacionais a fixarem sede no país. 
É também considerada a nona entre as dez nações com popula-
ções mais “felizes”do mundo, de acordo com o Instituto Lega-
tum Prosperity, que avaliou os países com melhores indicadores 
relacionados à estabilidade política, liberdade de expressão, edu-
cação, saúde e sentimento de segurança.

Conhecida como a “Veneza do Norte” por conta de seus ca-
nais, a capital Amsterdã é plena de museus e tem vida noturna 
agitada. A cidade é plana e bem servida de ciclovias; um convite 
para deixar o carro de lado e conhecer belezas arquitetônicas e 
atrações culturais, como o Museu Van Gogh, em um agradável 
passeio de bicicleta. Se a viagem for a negócios ou lazer, a dica 
para uma estada marcante é o hotel De L’Europe Amsterdam, 
situado à beira do rio Amstel, no coração da cidade.

Construído em 1896, o hotel é referido como “o outro Palácio 
Real de Amsterdã”; recebe desde grandes empresários a celebri-
dades. Entre os destaques do De L’Europe, está a Dutch Masters 
Wing, ala dedicada aos grandes mestres da pintura holandesa, 
decorada com réplicas das obras do Rijksmuseum, musel nacio-
nal dos Países Baixos, situado próximo ao hotel. Os hóspedes 
podem desfrutar de diversas comodidades: desde Business Cen-
ter com secretariado, serviços de mordomo e babysitting até itens 
mais sofisticados como personal shopping, serviço de limousine e 
molhe privativo.

Uma visita a 
Amsterdã

69IBEF NEWS ~ NOVEMBRO/DEZEMBRO 2013

De L’Europe Amsterdam

Nieuwe Doelenstraat 2-14
1012 CP, Amsterdã, 
Países Baixos

Para mais informações:
Reservas: Tel.: 
+31(0)20 531 17 77
www.leurope.nl
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Glenmorangie Ealanta 
Eleito o melhor whisky do ano pela Jim 
Murray’s Whisky Bible, este single malt 
scotch whisky de 19 anos é uma edição 
limitada, amadurecido em barricas 
virgens de carvalho americano branco.
www.glenmorangie.com

Chanel J12 Moonphase – Limited Edition
Para comemorar o décimo aniversário da linha de relógios 
J12, a Chanel lançou esta edição limitada, totalmente 
cravejada com 696 diamantes em formato baguete.
www.chanel.com

L’Odyssée de Cartier “Parcours d’un Style”
A mais nova coleção da joalheria de luxo buscou inspiração 
nas culturas da África, da Índia e do Oriente. Na imagem, 
o colar “The Solar”, inspirado nas joias tribais africanas, 
com granadas mandarin, diamantes, diamantes marrons, 
obsidianas e uma turmalina laranja de 12.13 quilates.
www.cartier.com
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Davidoff 2014 “Year of the Horse”
A Davidoff celebra o “Ano do Cavalo”,  
segundo o calendário chinês, com uma  
tiragem limitada de charutos em formato  
Gran Toro, calibre 60, altamente aromáticos. 
www.davidoff.com

GALAXY SIII mini Crystal Edition
A Samsung, em parceria com a Swarovski,  
uniu tecnologia e beleza nesta versão especial  
do Galaxy Mini SIII, decorada com 166 cristais  
em formato de curva. A configuração 
interna é a mesma da versão tradicional. 
Por enquanto, está disponível para 
compra apenas na Alemanha.
www.samsung.com
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Inclusão financeira – Como a tecnologia e a modernização das transações bancá- 
rias impulsionam a economia e transformam a relação do mundo com o dinheiro

O Brasil possui o maior sistema financeiro da América Latina, com 160 bancos distribuídos em 20.297 agências e 47.513 
postos de atendimento. As transações financeiras realizadas em canais eletrônicos de distribuição bancária representam apro-
ximadamente 90% do total realizado em todos os bancos de grande porte atuantes no país.

Dados como esses refletem como a dinâmica e o crescimento da economia brasileira têm influenciado o setor financeiro 
desde a criação do Plano Real. O quadro de estabilidade econômica tem cooperado significativamente para o desenvolvimento 
da indústria e da tecnologia. E tais mudanças não demorariam a chegar nas pessoas e nos serviços, principalmente quando sa-
bemos que as políticas econômicas do nosso país nos últimos dez anos têm se voltado fortemente à inclusão social e financeira.

É neste cenário que surge o livro Inclusão financeira – Como a tecnologia e a modernização das transações bancárias impulsio-
nam a economia e transformam a relação do mundo com o dinheiro, lançado recentemente pela Saint Paul Editora. A obra é fruto 
de um detalhado trabalho realizado pelos autores, Marcos Bader e José Roberto Savoia, sobre as mudanças econômicas e 
sociais ocorridas no Brasil e como elas têm refletido na criação de novos produtos e serviços bancários por meio da tecnologia.

A obra mostra que a inclusão financeira oferece um grande potencial de alavancagem para a economia, por inserir as pessoas 
na economia formal. O aumento do poder aquisitivo tornou plausível o investimento em tecnologias, canais de distribuição 
bancária e modelos de negócios dentro do mercado financeiro, já que essas pessoas passaram a agregar rentabilidade às insti-
tuições financeiras. A análise das necessidades e das tendências de consumo desses clientes são variáveis críticas para o sucesso 
do setor, pois podem definir a permanência e a sobrevivência das instituições num cenário de progressiva concorrência.

O livro, que figurou entre os dez mais vendidos na semana de seu lançamento, segundo o ranking do jornal Valor Econômico, 
mostra que as instituições financeiras precisarão antecipar o futuro, preparando-se para consumidores que possuirão um arse-
nal tecnológico cada vez mais amplo, ávidos por interatividade e conexão. 
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Leitura

Inclusão financeira
Marcos Bader e José Roberto Ferreira Savoia
Saint Paul Editora (2013) – R$ 59

Por José Claudio Securato
Diretor-presidente da Saint Paul Escola de Negócios
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Sonho grande
Cristiane Correa
Editora Sextante/Primeira Pessoa (2013) – R$ 39,90

Por Walter Machado de Barros*

Sonho grande
Cristiane Correa, jornalista e por 12 anos editora-executiva na revista Exame, aborda 

um lado desconhecido para o grande público sobre as pressões advindas da cultura da 
meritocracia, a espartana simplicidade e a voraz redução de custos, engendrada pelo trio 
Lemann, Telles e Sicupira, ao contar os bastidores da trajetória vencedora desses em-
presários desde a fundação e derrocada do banco Garantia nos anos 1970, passando pela 

Ambev, Budweiser, Inbev, a compra do Burger King e, mais recentemente, a Heinz.
Essa história foi escrita sem a ajuda dos três, através de cerca de cem depoimentos de pessoas envolvidas para o bem ou 

para o mal neste épico corporativo. Tudo se iniciou com a busca de profissionais que pessoalmente Jorge Paulo Lemann 
entrevistava, chamando-os de PSD: Poor, Smart, Deep Desire to Get Rich (pobre, esperto, com grande desejo de enriquecer). 
Essa é a história de uma cultura de eficiência, porém implacável: não havia espaço para o desempenho medíocre. Vale a lei-
tura e recomendo!
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O Mapa e o território – 
Risco, natureza humana  
e o futuro das previsões

Alan Greenspan
Companhia das Letras/
Portfolio (2013) – R$ 44,90

O ex-presidente do Federal Reser-
ve integra o trabalho de economistas 
comportamentais, a história das pre-
visões econômicas e suas memórias 
neste tratado sobre o que podemos ou 
não prever acerca do futuro.

O futuro da Governança 
Corporativa – Desafios  
e novas fronteiras

Org. Ricardo Pereira Leal e 
Joaquim Fontes Filho
Saint Paul Editora (2013) – R$ 62,30

A obra é uma iniciativa do IBGC 
para incentivar organizações da so-
ciedade civil no debate sobre os avan-
ços e as boas práticas de Governança 
Corporativa no Brasil e no exterior.

Gestão de pessoas  
nas organizações:  
a aprendizagem da 
liderança e da inovação

Ugo Franco Barbieri
Editora Atlas (2013) – R$ 56

O livro explica como a Gestão de 
Pessoas pode ajudar a aperfeiçoar li-
deranças e a gerar mais criatividade 
e inovação, viabilizando produtos e 
serviços mais rentáveis e competitivos 
nas organizações.
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Estante

*Walter Machado de Barros foi presidente do IBEF-SP no período 2003/2011; hoje é membro 
do Conselho de Administração do Instituto e preside a WMB Consultoria de Gestão Ltda.
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Executivos&Empresas
Por Redação / Fotos: Arquivo pessoal

Luis CarLos Cerresi

Palavra que te define: Disciplina

Guru: Jesus

Uma personalidade histórica: Alexandre, o Grande

Estilo musical: Rock

Melhor filme: O poderoso chefão (dir. Francis Ford 
Coppola)

Melhor livro: A Bíblia

Esportes: Musculação
O que mais gosta de fazer nas horas de lazer: 
Ficar com a família

Culinária preferida: Italiana

País (fora do Brasil): Itália

Melhor cidade brasileira: Rio de Janeiro

Férias: Viajar

Luis Carlos Cerresi é descendente de italianos das regiões de Roma e da 
Toscana. Seus pais, Aldo e Vitória, vieram para o Brasil no final da segunda 
Guerra Mundial e montaram um pequeno negócio. Um dos valores que 

mais prezavam era a união em família. Aos fins de semana, seus familiares esta-
vam sempre juntos, de preferência no sítio em Itapecerica da Serra, no interior de 
São Paulo – tradição que persiste há mais de 50 anos.

“Aprendi muitas coisas com meus pais e continuo aprendendo até hoje. Entre os 
valores aprendidos estão a honestidade, o valor do empenho da palavra e da honra. 
Valorizar as coisas simples e boas da vida, como apreciar a convivência dos amigos 
e da família. Agradecer a Deus pelas boas coisas que recebemos”, conta Cerresi.

Conseguiu seu primeiro emprego por volta dos 15 anos, na época do colegial, 
quando fazia um curso técnico em eletrônica. Apesar da experiência em eletrôni-
ca, preferiu seguir outro caminho quando concluiu o colégio. Cursou administra-
ção na Unesp e destacou-se por seu engajamento político, tornando-se o primeiro 
presidente da Federação dos Estudantes de Administração. Formou-se também 
em direito pela FMU, com pós-graduação em direito tributário pela PUC-SP e ex-
tensão universitária pelo IMD, escola de negócios suíça.

Iniciou a carreira no Banco Chase Manhattan, passando de trainee para analista de 
investimentos. Depois disso, na Dow Química, atuou em algumas das maiores ope-
rações de fusões e aquisições da companhia no Brasil, como a formação da Dow- 
Agrociences e a Integração da Union Carbide. Posteriormente, assumiu posições de li-
derança em Finanças de diversos negócios da DuPont na América Latina e na Europa.

Nesta época, viveu uma das melhores fases de sua vida, pois teve a oportunidade 
de viajar com a família pela Europa e conhecer as terras de seus antepassados. Mas 
também foi o período em que enfrentou um de seus maiores desafios profissionais. 
“Com a crise de 2008, os desafios foram multiplicados. Fui o idealizador de uma 
série de medidas para a proteção do caixa e do crédito da companhia, em um dos 
principais negócios da DuPont no mundo.” No cargo de diretor financeiro da Cielo, 
orgulha-se de ter participado do primeiro lançamento de bonds da empresa, reali-
zado com grande sucesso. Em seu desafio mais recente, Cerresi foi convidado para 
assumir a vice-presidência de Controladoria do Walmart Brasil, onde está desde o 
dia 16 de dezembro.

Cerresi lembra que quando voltou ao Brasil, em 2009, época em que estava na 
posição de executive controller da DuPont, sentiu uma forte necessidade de inte-
grar-se mais à comunidade de executivos financeiros. Os laços de amizade com 
Marco Castro e Henrique Luz o levaram até o IBEF-SP; é associado desde 2010. 
“Agradeço imensamente aos dois até hoje pelo inestimável presente que me deram. 
Ampliei meus horizontes e consegui bons amigos. Hoje minha esposa (Patrícia) e 
minha filha (Camila) têm amigos ibefianos por afinidade, muitas dessas amizades 
conquistadas nos eventos do IBEF, como o Socioesportivo”.

“Eu gosto da vida, 
como diz a canção”

Apaixonado por motocicletas desde 
moço, Cerresi costuma fazer viagens 
curtas para o interior ou o litoral com 
outros ibefianos que também apreciam 
a sensação de liberdade sobre duas ro-
das. Eles até fundaram um motoclube: 
Brasil Motoclube. “Vão só os pilotos”, 
afirma bem-humorado. Atualmente, 
pilota uma Honda Varadero. Uma de 
suas canções favoritas é O que é, o que 
é?, de Gonzaguinha. “Eu gosto da vida, 
como diz a canção”.
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NOVEMBRO/DEZEMBRO 2013 – JANEIRO 2014

NOVEMBRO
01/11

 » Antonio Ivo Dória do Amaral
 » Enio Barbosa de Biasi
 » Milton de Medeiros Speranzini
02/11

 » Fabio Luis Mendes Mariano
03/11

 » Walter Roberto Areias
 » Sérgio Villanova Mozdzenski de 

Lemos Vasconcelos
04/11

 » Claus Peter Polzin
 » Paulo Marcos Freitas Cossa
 » Fabio Azevedo
 » Barbara de Carvalho Fortes
 » Denise Goncalves de Souza Correia
 » Luiz César Benedito
05/11

 » Octavio Manoel Rodrigues de Barros
 » Marcello Veiga Santos
06/11

 » Charles Laganá Putz
 » Christiano Bastos Morales
08/11

 » Adriana Henry Meirelles
09/11

 » José Eduardo Severo Martins
 » Clóvis Rodrigues Giolo dos Anjos
10/11

 » Cristina Sgambati Martins de Lucena
 » Pedro Castro Alves
11/11

 » Keyler Carvalho Rocha
 » Jorge Juliano de Oliveira
 » Luiz Fernando Chaves e Mello 

Beraldo
 » Luiz Gustavo Mariano
13/11

 » Juan Francisco Perez Carrillo
 » Antonia Maria de Sousa
 » Ana Claudia Akie Utumi
 » Carlos Roberto Figueira dos Santos
 » Rodrigo Ferreira La Rosa
 » Bruna Losada Pereira
14/11

 » Guilherme Pessanha de Paula
 » Vania Yocida Petrone
 » Edson Massuda
15/11

 » Moacir José Hilbig
16/11

 » Elida Cristina Pereira Monteiro
 » Fábio Russo Correa
 » Camila Rocha Tafarello Securato
18/11

 » Luis Nelson Guedes de Carvalho
 » Wagner Meggiolaro
 » Marcelo Giugliano
 » Marcos Vinicio de Arruda Lima
19/11

 » Fabiola D’Ovidio
20/11

 » Marcio Artur Laurelli Cypriano
22/11

 » Hugo Eneas Salomone
 » Jorge Calos Menezes Simão
 » Cesar Augusto Gomes

23/11
 » Domingos Savio Malaquias dos Santos
 » Ricardo Guimaraes de Oliveira
24/11

 » Elizabeth Kavanagh Alves
 » Eloisa Hatsumi Hishida
 » Luis Carlos Bellespin Lopez
25/11

 » Horácio Rubén D’Abramo
 » Otto Nogami
 » Daniel Joseph Macquoid
26/11

 » Cristina Sampaio Cavalieri Teixeira
27/11

 » Ricardo Jorge Miglino
 » Oscar Luiz Malvessi
 » Atila Noaldo Serejo
28/11

 » Adriano Lima Ferreira
29/11

 » Jose Carlos Polidoro
 » Aguinaldo Barbieri
 » Cesar Augusto Wanderley Ciavolih
30/11

 » Marcelo Felipe Kheirallah
 » Helder Munhoz Vieira da Silva
 » Rodrigo Takashi Okimura

DEZEMBRO
01/12

 » Salomão dos Santos
 » Angela Aparecida Seixas
 » Ricardo Puccinelli Geraldi
02/12

 » Flavio Marrassi Donatelli
03/12

 » Claiton Clivati Camargo
04/12

 » Guilherme Augusto Cirne de Toledo
05/12

 » Rubens Eduardo Dell’ Aquila Oliveira
06/12

 » Marçal Martins
07/12

 » Leandro Augusto dos Reis
08/12

 » Antonio Luiz Pizarro Manso
 » Carlos Eduardo Schahin
 » Atila Muniz Ferreira
09/12

 » Ricardo Del Guerra Perpetuo
 » Fábio Wiliam Chilante Rodrigues
10/12

 » Emannuel José Romeu Gomes Roque
11/12

 » Durval de Freitas Teles
 » Vitor José Fabiano
 » Anderson Eduardo Farah
12/12

 » Daniela D’lppolito
14/12

 » Jorge Moysés Dib Neto
 » Jean-Urbain Pierre Hubau
15/12

 » José Luiz Leite Ferraz Sobrinho
 » Cristiano Franco

17/12
 » José Luiz de Rizzo Filho
 » Alexandre Sil Melhado
 » André Evangelista Rocha
18/12

 » João Batista Ribeiro
 » Paula Fiaschi Thomé
19/12

 » José Octávio Vianello de Mello
20/12

 » José Renato Pedreira Fleury da Silveira
 » Claudia Regina Caldeira Secchetto
21/12

 » Ricardo Cohen
 » Marcos Augusto Assi Pereira
 » Sandra do Amaral Monteiro
22/12

 » Cristiano Q. Belfort
 » Fabio Itikawa
 » Juliana Ferreira Rodrigues Pereira
23/12

 » Kazumi Miyamoto
 » Sandra Aparecida Quintino
24/12

 » Cristiane Antunes de Oliveira
 » Fabio Abreu Schettino
25/12

 » José Candido Pimentel Duarte
 » Aury Luiz Ermel
 » Elaine Cristina Costa
27/12

 » Osvaldo Roberto Nieto
 » Maria Silvia Bastos Marques
 » Roberto Almeida Shimizu
 » André Luiz Oda
 » Rodrigo Natale
 » Eduardo Grytz
28/12

 » Claudia Orsi Abdul Ahad Securato
 » Rebecca Charlton

JANEIRO (2014)
01/01

 » Sergio Luiz Moreira Coelho
02/01

 » Fernando de Paula
 » Milena Y. Hama
03/01

 » Marcela Aparecida Drehmer Andrade
04/01

 » Argemiro Severiano da Silva
 » Marcelo Amorim Silvino
05/01

 » Rubens Becker Benedik
 » Manoel Ismelon Almeida Moreira
06/01

 » Getulio Reis Arrigo
 » Elizeu Machado de Lima
 » Rita Aizenstein Furman
 » Manoel Teixeira de carvalho neto
 » Maria Aparecida Lima
07/01

 » Sergio Luiz Dobarrio de Paiva
 » Altair Moreira de Souza Filho
 » Antonio Cocurullo
 » David Aires Leste
 » Bruna Freitas Montenegro

08/01
 » Tiago Moreira Santos
09/01

 » Paulo Roberto Heiti Morine
 » Gabriela Nayeli Gaytan Gonzalez
10/01

 » Savério Cricenti
 » Renato Benedito Frascino
 » Paulo de Souza Soares de Almeida
 » Paulo Roberto Sonsin Camargo
 » Marcos Sergio M. G.Leitão
11/01

 » Marcia Kitz
 » Ana Paula Giuntini Zamper
12/01

 » Marcio Eli Carvalho
 » Luís Alexandre Barbosa
14/01

 » Ignacio da Silva Telles Junior
 » Wilson Roberto Trivillin
 » Ana Cristine M. Centeno
 » Ana Carolina Borges Giublin
15/01

 » Ticiana Cintra do Prado
16/01

 » Maria Fernanda Lima
17/01

 » José Ronoel Piccin
 » Ester Galha Santana
18/01

 » Almir Fernando Martins
 » Catarina Rosa Rodrigues
19/01

 » Antonio Pulchinelli
21/01

 » Carlos Prudencio Alonso
 » Valmir Tamberlini
 » Priscilla Jeszensky
23/01

 » Norberto Valdrigue
 » José Geraldo Setter Filho
 » Marcus Vinicius Martins Silva
24/01

 » Walter M. Machado de Barros
 » Miguel Lowndes Dale
 » Claudio Toigo Filho
26/01

 » Edilson Roberto Simões
27/01

 » Antonio Pedro Coco
 » Plinio Villares Musetti
 » Oliver Martin Seitz
31/01

 » André Moreno Uberti
 » Rodrigo Otavio Rocha Capuruço
 » Bruno Cunha Della Monica

Aniversariantes
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Agamenone Callegari Junior Silverado Serviço de Informações Ltda

Aguinaldo Barbieri Banco do Brasil S/A

Alice do Carmos Elias Herman Miller do Brasil

André Batista Corrêa Barreto Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A

Anizio Francisco Paiva Outfisc Terceirização Fiscal e Serviços Administrativos Ltda

Antonia Maria de Sousa Risk Managenent Soluções e Serviços Ltda

Antonio Manuel França Aires Demarest Advogados

Aparecido Marani Wheaton Brasil Vidros Ltda

Carlos Eduardo Basile Korn Ferry International Consultoria Ltda

Carlos Roberto Figueira dos Santos Silverado Serviço de Informações Ltda

Carolina Ratatori Manso de Castro EY

Charles William Mcnaughton Naumann Gaudêncio Mcnaughton e Toledo Sociedade de 
Advogados

Christiaan Van Raji Akzonobel

Claudio Toigo Filho Grupo RBS

Claus Peter Polzin Rip Serviços Industriais Ltda

Clóvis Rodrigues Giolo dos Anjos Volkswagen Serviço Finaceiros

Daniela Meili Henkel Ltda

Danilo Bilton DuPont

Danilo Cintra Grassi Alcon Laboratorios do Brasil

Eduardo Bortholosi Cerquetani Enops Engenharia S/A

Eduardo Reis Zanoni Integration Consultoria Empresarial Ltda

Emannuel José Romeu Gomes Roque Audac Serviços Especializados de Cobranças e Atendimento S.A

Fabio Abreu Schettino Hidrovias do Brasil S/A

Fabio Azevedo Microsoft Informática Ltda

Gabriela Nayeli Gaytan Gonzalez IBM Brasil Ltda

Guido Barbosa de Oliveira Iguatemi Empresa ce Shopping Centers S.A

Gustavo Duarte Pimenta AES Brasil

Henrico Molina Venture Capital

Jose Roberto Romeu Roque Audac Serviços Especializados de Cobranças e Atendimento S.A

Josedir Barreto OAS S/A

Júlio Cesar de Andrade BioEnergy Geradora de Energia S/A

Luis Carlos Bellespin Lopez Rheims Planejamento & Consultoria Ltda

Marcelo Batista Moreira Grupo Brasanitas

Marcelo Castro de Aguiar CTF Technologies do Brasil Ltda

Marcelo José Giglio Lowcost Gerenciamento de Serviços Ltda

Marcio Eli Carvalho Drogaria Onofre Ltda

Marcio William Tottene Dantas Lee Brock Camargo Advogados

Nestor Casado Ruiz Capital Invest

Orlando Celso Marinho Audac Serviços Especializados de Cobranças e Atendimento S.A

Otacílio Martins de Magalhães Filho Banco do Brasil S/A

Paul Proano Red Bull

Paulo Henrique Moraes de Assumpção Mendes, Oliveira, Ortiz e Assumpção Advogados

Paulo Silveira Cardoso Wheaton Brasil Vidros Ltda

Philip Robert Lejeune Kelly Service Brasil

Rafael Grego Carvalho IBM Brasil Ltda

Rebecca Charlton Anglo American Nickel Brazil Ltda

Ricardo Assumpção Tuzzi Siderúrgicas São Joaquim S.A

Ricardo Carvalho da Silva Suporte Contábil Ltda

Rodrigo Ferreira La Rosa PricewaterhouseCoopers

Rodrigo Montemor Banco Pine S/A

Rodrigo Natale Gerresheimer Plásticos São Paulo Ltda

Samir Moysés Gilio Ferreira International Meal Company Holding S.A.

Sergio Sucupira Duarte Sherwin Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda

Sérgio Villanova Mozdzenski de Lemos 
Vasconcelos Machado Associados

Sidnei Gattai Agasus S/A

Simone Aparecida Borsato Simão Elektro Eletricidade e Serviços S/A

Tiago Moreira Santos Avon Cosméticos Ltda

Ticiana Cintra do Prado Wheaton Brasil Vidros Ltda

Vera Lúcia Bejatto Victory Consulting Corretora de Seguros Ltda

Vera Lucia Bermudo Simões General Eletric
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Luís Alexandre Barbosa 
é advogado e sócio da 
LBMF|Barbosa & Ferraz 
Ivamoto Advogados

Opinião

TJ-SP possibilita a exclusão 
dos Tributos Federais na 

apuração do ISS
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O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), em decisão unânime proferida na sessão 
de 23 de novembro, julgou pela constitucionalidade das Leis dos Municípios de Poá (Lei nº 2.614/97) e de Barueri 
(LCM nº 118/02), que autorizam a dedução da base de cálculo do ISS de valores que não representam receitas 

próprias dos prestadores de serviços1.
Dentre as hipóteses de exclusão na base de cálculo do ISS questionadas pelo município de São Paulo, destacam-se: 

(i) os tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS/COFINS); (ii) os repasses das empresas operadoras de planos de saúde quanto aos 
pagamentos a médicos e clínicas; (iii) a exclusão do valor do bem arrendado relativamente às atividades de arrendamento 
mercantil; (iv) exclusão dos valores repassados pelas agências de turismo para o pagamento de fretes, passagens e estadias, 
dentre outros.

Para fundamentar a suposta inconstitucionalidade dos ajustes à base de cálculo do ISS, a municipalidade de São Paulo 
alegou, basicamente, que tais exclusões seriam manobras para fomentar a guerra fiscal entre os municípios, de modo a 
possibilitar a indireta redução da alíquota mínima de 2%, em suposta violação ao artigo 882 do ADCT (Atos e Disposições 
Constitucionais Transitórias).

O Órgão Especial do TJ-SP julgou improcedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas por São Paulo con-
tra Barueri e Poá, visto que as exclusões na base de cálculo do ISS não poderiam ser equiparadas a “benefícios” ou “incen-
tivos fiscais”, mas sim classificadas como necessários ajustes para a determinação da efetiva receita do prestador de serviço.

Por conseguinte, ao declarar constitucionais as leis de Barueri e de Poá, que determinam relevantes ajustes à base de cál-
culo do ISS (dentre outros, a exclusão dos tributos federais), podemos concluir que o TJ-SP indiretamente declarou incons-
titucionais todas as demais legislações municipais que não possibilitam tais exclusões.

Trata-se de relevante precedente cujos reflexos não se restringem aos contribuintes de Barueri e Poá, mas sim a todos os pres-
tadores de serviços que atualmente estejam sujeitos ao ISS incidente sobre a totalidade de sua receita de prestação de serviços3.

Diante dessa nova decisão do Órgão Especial do TJ-SP, para todos os contribuintes que possuam estabelecimento pres-
tador em municípios onde a base de cálculo do ISS seja a integralidade de suas receitas, entendemos haver consideráveis 
chances de êxito de medida judicial objetivando a exclusão dos tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS/Cofins) na apuração da 
base de cálculo do ISS (dentre outras exclusões inerentes aos ajustes para a determinação da receita própria do prestador de 
serviços), bem como a repetição do indébito tributário relativamente aos últimos cinco anos devidamente atualizados.

Neste contexto, faz-se importante ressaltar que o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça restringe a repe-
tição de indébito do ISS tão somente aos contribuintes que comprovem a ausência do repasse do imposto pago a maior ao 
preço de seus serviços.

Para evitar o questionamento quanto à aplicabilidade ou não do repasse do indébito do ISS ao tomador dos serviços, 
recomenda-se ao contribuinte o ajuizamento de ação judicial com pedido de medida liminar, para o imediato reconhecimento 
do direito aos ajustes na base de cálculo, aplicando-se analogamente as determinações das legislações de Barueri e de Poá. v

1   Referida decisão decorre do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas pelo município de São Paulo em face dos municípios de Poá (0268693-
38.2012.8.26.0000) e de Barueri (0268691-68.2012.8.26.0000), por meio da qual o município de São Paulo buscava a declaração de inconstitucionalidade das Leis 
Municipais que preveem deduções da base de cálculo do ISS.

2   Referido dispositivo do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional nº 37/2002, determina que enquanto lei complementar não disciplinar as alíquotas máximas e 
mínimas do imposto, o ISS terá alíquota mínima de 2%, sendo vedado aos municípios a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais que importem, direta ou 
indiretamente, na redução de tal alíquota.

3   Neste contexto, faz-se relevante esclarecer que, ainda que de forma indireta, o precedente do Órgão Especial do TJ-SP ratifica a tese de exclusão do ICMS na base 
de cálculo do PIS/COFINS, objeto de julgamento pelo STF (“Supremo Tribunal Federal”) nos autos do RE nº 240.785-MG, que contou com 6 (seis) votos favoráveis 
aos contribuintes e cujo julgamento aguarda o trâmite da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 18.



• 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 an

ún
cio
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Associe-se ao IBEF SP
11 3016-2121/www.ibefsp.com.br

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

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

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

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

Um ponto forte no currículo 
do executivo de finanças
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