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EDITORIAL

Espera-se que 2014 seja um ano “mais curto”, em função do calendário entrecortado 
por grandes eventos. A dinâmica da Copa do Mundo (que começa em junho) e das elei-
ções para presidente, governadores e parlamentares, em outubro, deve impactar a rotina 
de trabalhadores, empresas e instituições, gerando novos fatos que deverão dominar a 
pauta de discussões sobre o país. O IBEF SP tem à frente um ano de muito trabalho, com 
o desafio de conciliar sua agenda tradicional de eventos em paralelo à consolidação de 
iniciativas recentes.

Entre essas iniciativas, destaco o IBEF Global, lançado em 2013, sob a coordenação 
de Patricio Espinosa, executivo de transformação de vendas e estratégia para a América 
Latina da IBM, e Rogério Menezes, CFO da AkzoNobel PPC. O propósito do IBEF Glo-
bal vai ao encontro da matéria de capa desta edição, que destaca o aumento da vinda de 
profissionais estrangeiros para trabalhar no Brasil. A reportagem mostra por que o país 
está mais atraente para esses executivos em posições de alta gestão e quais os principais 
desafios enfrentados por eles. Além de contar histórias de quem veio para cá, a matéria 
também relata experiências de brasileiros que foram para o exterior em busca de cresci-
mento profissional.

O IBEF Global surgiu como um fórum para que CFOs expatriados possam se conectar 
ao mercado local, integrando- se à comunidade do Instituto. Nosso objetivo é solidificar a 
atuação deste núcleo em 2014, com a realização de eventos mais amplos para esse público.

Vale destacar outra iniciativa do IBEF, considerando que o país terá eleições em outu-
bro. O Instituto vai convidar os principais chefes da área econômica de campanha dos 
presidenciáveis para falar sobre a situação do país. A ideia não é trazer um debate político 
para dentro do IBEF. O que queremos, ao convidar esses especialistas, é oferecer ao ibe-
fiano uma discussão elaborada, que agregue valor e o ajude a compreender o cenário da 
economia brasileira de 2015 para frente.

Outra novidade é que também faremos, neste ano, um painel de CFOs, além do tradicio-
nal painel de CEOs. Cabe ressaltar que o painel de CFOs já foi realizado no passado, mas 
será retomado agora com o objetivo de ser fixado na grade anual de eventos do Instituto.

Seguindo o calendário regular, teremos os cafés da manhã e seminários das Comissões 
Técnicas, o Prêmio Revelação em Finanças IBEF SP/KPMG e o Prêmio Equilibrista (que 
já estão com datas marcadas, a serem divulgadas oportunamente), e o aguardado 30º En-
contro Socioesportivo, na Praia do Forte (BA). Se você ainda não reservou o seu pacote 
para o Socioesportivo, sugiro que o faça o quanto antes, pois as inscrições vão acabar logo.

Uma boa leitura! v
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PROGRAME-SE
Café da M

anhã8h às 10h – IBEF São Paulo

Café da Manhã – Cielo

Palestrante: Rômulo Dias – CEO da Cielo

18 de março

Café da M
anhã8h às 10h – IBEF São Paulo

Café da Manhã – Alpargatas

Palestrante: Márcio Utsch – CEO da Alpargartas

03 de junho

Coquetel
19h – Restaurante Cantaloup

Coquetel de Novos Associados

13 de março

Painel

8h às 11h30 – IBEF São Paulo

Painel CEO: “Os desafios da agenda  
dos CEOs 2014/2015”

20 de março

RAPIDINHAS

Sergio Volk proferiu palestra, no dia 17 de janeiro, para a área de Crédito do Banco Original, 
do Grupo J&F. O tema foi um modelo de análise, desenvolvido pelo ibefiano, que determina o 
crescimento de uma empresa sustentavelmente. O principal indicador verifica quanto a compa-
nhia pode crescer sem comprometer o caixa.

A recém-criada Comissão Técnica de RH apresentará os resultados da “Pesquisa de capital humano”, de-
senvolvida com exclusividade para o IBEF, em café da manhã agendado para o dia 8 de abril, na sede do Instituto.  
O estudo levantou as práticas relacionadas à gestão de pessoas em 13 organizações. O evento é direcionado a CFOs.  
“A pesquisa trata de questões cruciais, como o alinhamento dos colaboradores com a estratégia de negócios. Esse evento vai 
gerar vários insights sobre as boas práticas de gestão de pessoas”, explica Fábio Mandarano, membro da comissão e gerente 
sênior da área de consultoria de capital humano da Deloitte. Executivos de RH também serão convidados.

Fotos: Divulgação

Milton Brandt, membro da Diretoria Vogal, é o novo vice-presidente financeiro para a Amé-
rica Latina da CNH Industrial, braço de caminhões, ônibus, motores, equipamentos agrícolas 
e de construção do Grupo Fiat. Anteriormente, Brandt foi diretor financeiro da Unilever, onde 
trabalhou por 17 anos. “É um novo capítulo a minha vida”, afirmou o executivo para a IBEF News. 
Brandt é formado em economia e cursou MBA Executivo Internacional, ambos pela Universi- 
dade de São Paulo.

Rinaldo Pecchio Junior assumiu o cargo de diretor financeiro e de relações com investidores 
da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP). Com 28 anos de expe- 
riência em finanças, sendo 11 deles no setor elétrico, o executivo atuou na Elektro Eletricidade e 
Serviços, onde exerceu o cargo de diretor financeiro e de relações com investidores; e na AES 
Brasil foi vice-presidente de finanças e RI. Pecchio é economista pela Unicamp e tem MBA em 
Finanças pelo Ibmec.

O membro da Diretoria Vogal, Vitor José Fabiano, assumiu a diretoria financeira da GRSA, 
grupo focado em soluções de alimentação. A GRSA é uma empresa do Compass Group, con-
glomerado britânico líder mundial em food services. Anteriormente, Fabiano foi CFO da Bunge 
Brasil por três anos. O executivo é formado em administração de empresas e possui MBA pela 
Universidade de Pittsburgh. Foi um dos finalistas do Prêmio Equilibrista em 2013.
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Inclusive para os 
melhores talentos.
Fale com nossa área de Human Capital. 
Sabemos como lidar com questões relacionadas 
à mobilidade internacional e local de pessoas, 
gestão de talentos e otimização de processos 
de RH. Do planejamento ao cumprimento 
das obrigações legais.

Carlos Martins | Sócio-líder 
de Human Capital 
carlos.martins@br.ey.com

www.ey.com.br/impostos

Auditoria | Impostos | Transações | Consultoria

ey.com.br/betterworkingworld 
#BetterWorkingWorld

facebook | EYBrasil
twitter | EY_Brasil
linkedin | ernstandyoung

A globalização 
remove fronteiras.
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Carla Rebelo comanda as operações da Hays Recruiting no Brasil desde 2013. Ela afirmou que executivos 
do C-level estão pensando duas vezes antes de mudar de empresa, em um cenário mais incerto em 
relação ao futuro e de maior rotatividade nas organizações. Portuguesa, PhD em administração no ramo 
de ciência da decisão, Carla está há três anos no Brasil. Ela também comentou por que o número de 
expatriados está aumentando no país.

9

Pense duas vezes antes  
de mudar de emprego

Ping-pong

Carla Rebelo,  
diretora-geral da Hays 
no Brasil, explica por que 
executivos e empresas 
estão mais cautelosos ções detalhadas sobre várias posições 

na área financeira: desde diretores fi-
nanceiros a diretores de auditoria, ge-
rentes de planejamento, gerentes de 
tesouraria etc. Analisando de modo 
geral, este ano não vimos uma pressão 
salarial tão grande como víamos há 
alguns meses. Aquela sistemática em 
que as pessoas mudavam de um em-
prego para o outro, sempre pedindo 
e conseguindo a adição de um prêmio 
de 15% ou 20%, não é mais realidade. 
Inclusive, existem profissionais que se 
beneficiaram dessa pressão salarial 
no passado e hoje têm que olhar para 
alternativas que possam significar ga-
nhar um pouco menos do que antes.

IN: Você mencionou que as grandes 
empresas estão mais cautelosas para 
tomar decisões. Alguns executivos 
de C-level estão preferindo traba-
lhar em empresas médias e start-ups, 
por conta da maior flexibilidade?
CR: Não, mas há algo curioso. Obser-
vamos que os executivos estão mais 
cuidadosos para mudar de emprego. 
Muitos deles chegam às etapas finais 
dos processos de seleção e depois es-
colhem ficar onde estão. Nesse nível, 
nota-se uma menor ousadia do execu-
tivo para mudar de empresa.

IN: Isso está acontecendo por conta 
da menor diferença salarial?

CR: Pode ser, mas também é por cau-
sa da incerteza. Há muitas empresas 
que chegaram no Brasil entre 2011 e 
2012, fizeram start-ups, contrataram 
profissionais e depois desligaram todas 
essas pessoas em 2013, quando viram 
que o ritmo da economia não seria tão 
favorável quanto pensavam. Por isso, 
na nossa leitura, o executivo não vai 
sair de uma empresa onde ele está há 
alguns anos e já tem algum controle, 
uma maior visibilidade sobre qual é o 
futuro que o espera… Hoje a visão 
de carreira dele não está tão acesa 
como estava provavelmente há três 
ou quatro anos, quando a economia 
estava melhor. Ele não tem seguran-
ça, ao entrar em uma média empresa 
ou uma start-up, se essa empresa er-
rar o seu business plan ou a economia 
não crescer de acordo com o previsto.  
Há maior aversão ao risco.

IN: Em relação às competências, o 
perfil de CFO desejado pelas empre-
sas mudou?
CR: Sim. Hoje as organizações pro-
curam pessoas hands-on. Um CFO 
que consegue ser estratégico, mas que 
se for preciso, terá gosto em desempe-
nhar suas funções tradicionais. Tam-
bém buscam um CFO com orientação 
para o negócio, ou seja, aquilo que nós 
chamamos de CFO como um navega-
dor, alguém que entenda as pressões 

tradicionais, mas também entenda  
o lado comercial, transite bem entre 
os vários departamentos. Além de um 
profissional muito focado na função, 
pragmático, as empresas valorizam 
cada vez mais os bons líderes, aque-
las pessoas que conseguem desen-
volver equipes, dar coachings e fazer  
outros profissionais crescerem para 
que deem continuidade ao trabalho 
que é feito hoje.

IN: Como você observa o fluxo de 
executivos estrangeiros para posi-
ções estratégicas no Brasil?
CR: Nos últimos tempos, as empre-
sas estão mais propensas a contratar 
pessoas estrangeiras quando não con-
seguem encontrar os profissionais que 
precisam no Brasil. As empresas preci-
sam ter resultados mais rápidos e, para 
isso, precisam apostar em pessoas que 
já estejam prontas. Por isso, estão mais 
inclinadas para trazer expatriados, 
que são pessoas que têm uma carrei-
ra bem-sucedida em outros países e 
chegam com a missão de transferir o 
know-how necessário para dar mais 
agilidade e assertividade às operações. 
Na área financeira, vemos mais expa-
triados em posições estratégicas, como 
CFO e VP de finanças. Mas também 
há uma maior tendência de expatria-
dos em outros departamentos, como 
diretores de RH. v

IBEF NEWS: Como estão as opera-
ções da Hays no país?
CARLA REBELO: A Hays está no 
país desde 2006, portanto já são oito 
anos. Em termos de mercado brasi-
leiro, nós trabalhamos com média e 
alta gerência, ou seja, selecionamos 
pessoas com qualificação avançada 
para funções de gerência e quadros no 
topo das organizações. Já colocamos 
mais de 2 mil pessoas desse nível no 
Brasil. Temos capilaridade em todo o 
país e escritórios bem consolidados em 
Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro  
e São Paulo.

IN: Como o mercado de recruta-
mento está se comportando?
CR: Em geral, nós vemos que existe 
um padrão diferente no mercado. Há 
cerca de dois ou três anos, as empresas 
tinham um apetite por recrutamento 
muito mais alto, bem mais evidencia-
do. Isso teve a ver com o momento 
também, com a expectativa que todos 
tinham sobre o desenvolvimento da 
economia. Hoje vemos que as empre-
sas estão mais cautelosas; levam mais 
tempo para tomar decisões. Há alguns 
anos, a imprensa internacional dizia 
que o Brasil era o país onde as vagas 
corriam atrás dos candidatos. As coi-
sas não funcionam assim. Hoje assisti-
mos a um ritmo mais normal e mais em 
linha com o que acontece no resto do 

mundo, ou seja, um crescimento desse 
mercado em torno de 2%.

IN: E na área financeira?
CR: A realidade atual é mais voltada 
para movimentos nas áreas de con-
troladoria, auditoria, planejamento  
e organização. Há substituição das 
pessoas que não estão mais atendendo 
aos critérios de produtividade que as 
empresas precisam. Observamos que 
nossos clientes estão muito preocupa-
dos com a questão da produtividade. 
Acompanhamos muitos setores da 
economia e, nesse sentido, somos um 
bom termômetro do que se passa.

IN: As substituições têm aumenta-
do também para a posição de CFO?
CR: Sim. Nos últimos 12 meses, vimos 
uma maior rotatividade motivada pelas 
substituições do que no período ante-
rior. As empresas estão se adaptando à 
nova realidade.

IN: A Hays publica um guia salarial 
anualmente. Como está a valoriza-
ção do executivo financeiro para po-
sições estratégicas?
CR: Nosso Guia Salarial é feito com 
muito rigor científico. Esse trabalho é 
realizado todos os anos em parceria 
com uma das instituições acadêmicas 
de maior prestígio em São Paulo, o 
Insper. Esse documento tem informa-

IBEF NEWS  ~  JANEIRO/FEVEREIRO 20148
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Comissões em Ação
Por Redação / Fotos: Ricardo Riberto

A Lei Anticorrupção Empresarial (Lei 12.846/2013), 
em vigor desde o dia 29 de janeiro, colocou os sis-
temas de prevenção e defesa contra atos ilícitos no 

centro da agenda corporativa. Com o propósito de esclare-
cer o escopo da Lei e enfatizar os benefícios do programa de 
compliance para a gestão e a imagem empresarial, a Comis-
são Técnica do IBEF SP realizou o café da manhã “Com-
pliance corporativo”, no dia 21 de novembro, na sede do 
Instituto. O evento contou com apresentações de Antonio 
Sérgio de Almeida, consultor especializado em ética e com-
pliance da Macedo & Almeida Consultores Associados, e da 
advogada Juliana Sá de Miranda, sócia nas áreas de direito 
penal empresarial e compliance do escritório TozziniFreire.

A Lei Anticorrupção prevê sanções civis e administrativas 
para pessoas físicas e jurídicas envolvidas em atos contra a 
administração pública. As multas podem chegar a 20% do 
faturamento bruto da companhia ou até R$ 60 milhões. 

Lei Anticorrupção exige 
atenção para compliance 
corporativo

Segundo Juliana Miranda, as duas maiores inovações da 
lei são: 1 – As empresas que têm um programa efetivo de 
compliance terão um tratamento diferenciado em relação 
àquelas que agem de má-fé ou que ignoram o risco de atos 
ilícitos; 2 – Acordo de leniência, que dá algumas isenções ao 
réu que admitir seu envolvimento no ilícito e cooperar com 
as investigações até o encerramento do caso.

No âmbito da pessoa jurídica, será considerada, positi-
vamente, a existência de mecanismos e procedimentos in-
ternos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e 
de conduta. “O programa de compliance mostra, entre ou-
tras coisas, o comprometimento da organização. A empresa 
deixa claro para os seus empregados, colaboradores, clien-
tes, fornecedores, autoridade pública e sociedade geral, que  
realmente está preocupada em cumprir a legislação e seguir 
boas práticas”, explicou Antonio Sérgio de Almeida. v

Da esq. p/ a dir.: Walter Machado de Barros (WMB); 
Antonio Sérgio (Macedo de Almeida Cons. Associados); 
Juliana Sá de Miranda (Tozzini, Freire, Teixeira e Silva 
Advogados); Roberto Goldstajn (IBEF SP)

Adriane de Almeida

Patrocínio:

A superintendente de Conhecimento do IBGC (Ins-
tituto Brasileiro de Governança Corporativa), 
Adriane de Almeida, abordou as novas fronteiras 

da governança corporativa – sistema que dirige, monitora e 
incentiva as organizações – em café da manhã realizado no 
dia 9 dezembro. A palestra foi direcionada para associados 
do IBEF SP e convidados. Adriane afirmou que “governan-
ça nada mais é do que buscar pela longevidade da empresa”. 
São princípios da governança corporativa: transparência, 
equidade, prestação de contas (accountability) e responsa-
bilidade corporativa.

Durante a apresentação, a superintendente mostrou os 
resultados da pesquisa mais recente com base no Índice 
de Práticas de  Governança  Corporativa. De acordo com 

Os rumos da governança 
corporativa no Brasil

Adriane, o item que mais evoluiu de 2004 a 2012, em ma-
téria de governança no Brasil, foi transparência. Também 
houve melhora nos itens composição e funcionamento do 
conselho de administração e direito dos acionistas. Com o 
crescimento da economia, o controle compartilhado tor-
nou-se mais comum no país.

As novas fronteiras para a governança corporativa são: 
levar conceitos de governança para entidades não corpora-
tivas (cooperativas, terceiro setor e governança pública); go-
vernança como ferramenta de autorregulação; governança 
pública; sustentabilidade em modelos de negócios; indepen-
dência e efetividade dos conselhos de administração; ativis-
mo dos investidores (comunicação direta com o conselho); e 
efetividade da transparência e compliance. v



IBEF NEWS  ~  JANEIRO/FEVEREIRO 2014 IBEF NEWS  ~  JANEIRO/FEVEREIRO 2014 1312

Coquetel
Por Redação / Fotos: Ricardo Riberto

das estruturas de governança do Instituto e realizar eventos 
com qualidade e conforto para os associados. “Este coque-
tel é um humilde agradecimento a todas as empresas que 
acreditam no IBEF e que querem que o Instituto continue 
existindo, assim como aos associados que fizeram suas doa-
ções (pessoa física) para tornar isso possível.”

Securato reconheceu também o empenho das últimas 
diretorias e o mérito da gestão de André Luis Rodrigues, 
presidente da Diretoria Executiva no biênio 2011-2012, que 
concretizou a mudança do Instituto para a nova sede (inau-
gurada no ano passado) e participou ativamente dos esfor-
ços para a reforma. André Rodrigues, por sua vez, elogiou 
o engajamento de todos os membros da Diretoria Executi-
va e do Conselho na realização dessa meta. “Foi um passo 
importante. Hoje temos uma sede muito mais atual, com-
patível com os objetivos do Instituto. Estamos muito con-
tentes”, afirmou o conselheiro do IBEF e CFO da JHSF. v

IBEF SP apresenta 
sede renovada
Reforma da instituição foi concluída com o apoio de associados e empresas parceiras

Ouro
André de Araújo Souza

André Luis Rodrigues

Andréa Securato

Antonio Luiz Pizarro Manso

Bernardo Szpigel

Bruno Cunha Della Monica

Carlos Alberto Bifulco

Eduardo de Toledo

Henrique Luz

João Alberto Gomes Bernacchio

José Cláudio Securato

José Roberto Lettiere

José Roberto Securato

José Roberto Securato Junior

Keyler Carvalho Rocha

Luciana Medeiros von Adamek

Luiz Roberto Calado

Manoel Andrade Rebello Netto

Marco Aurelio de Castro e Melo

Paulo Cesar Villar Gagliardi

Pedro Augusto de Melo

Thomas Daniel Brull

Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados

Walter Machado de Barros

Prata
Charles Krieck

Cláudio Rudge Ortenblad

Clayton Claudinei Nogueira

José Rogério Luiz

Marcela Aparecida Drehmer Andrade

Nelson Magalhães Graça

Sérgio Diniz

Bronze
Alberto Borges Matias

Carlos Prudencio Alonso

Durval de Freitas Teles

Eduardo Tabacow Hidal

Everaldo Guedes de Azevedo França

Francisco Silvério Morales Cespede

Gilmar Roberto Pereira Camurra

Hugo Antonio Jordão Bethlem

Jabor Decio Sobrinho

Joseph Teperman

Leonardo de Paiva Rocha

Luiz Gustavo Mariano

Luthero Caixeta Barbosa Jr.

Mário Allan Ferraz Mafra

Paulo Bezerril Junior

Raymundo Magliano Filho

Rodrigo Kede de Freitas Lima

Rogério Neri Menezes

Agradecemos as empresas e associados abaixo listados, pelas suas contribuições
que tornaram possível realizar o projeto de reforma da nossa nova sede.

São Paulo, 21 de novembro de 2013

André Luís Rodrigues
Presidente Diretoria Executiva – Gestão 2011-2013

José Cláudio Securato
Presidente Diretoria Executiva – Gestão 2013-2015

Participantes Da esq. p/ a dir.: André Souza (EY); Rogério Menezes (AkzoNobel); 
André Rodrigues (JHSF); Marcela Drehmer (Odebrecht)

Na noite do dia 21 de novembro, o Instituto promo-
veu um coquetel em agradecimento aos associa-
dos e às empresas que realizaram contribuições 

para a reforma da sede. O escritório do IBEF SP, situado 
no 15º andar do edifício Spazio JK (Av. Presidente Jusceli-
no Kubitschek, 1.726 ), passou a ter duas salas de reuniões 
com equipamento audiovisual, uma melhor divisão de áre-
as e novas estações de trabalho. A decoração agora apre-
senta uma elegante harmonia entre vidro, metal e madeira.  
O projeto tem a assinatura do arquiteto Daniel Saiz, da 
JHSF Participações. “A premissa era criar mais espaços 
para as equipes poderem trabalhar, com um conceito agra-
dável. Foi feita uma arquitetura bem clean e ampla, com per-
meabilidade entre os ambientes”, explicou Saiz.

José Claudio Securato, presidente da Diretoria Executiva, 
destacou que a atual sede reúne localização, infraestrutura 
do prédio e espaços adequados para atender as necessidades 

“É muito bom participar deste momento importante 
na história do IBEF SP. A nova sede coroa uma série 
de mudanças que têm acontecido no IBEF nos últimos 
anos e tornaram o Instituto mais forte e representativo.”
André Souza, presidente da Comissão Técnica do IBEF SP e 
sócio da EY Brasil

“Esta conquista complementa outras iniciativas reali-
zadas pelo Instituto, como a modernização no modelo 
de administração, a instituição do Conselho, o engaja-
mento de jovens e de mulheres. É mais um tijolo nesta 
grande construção que é o IBEF.”
Sérgio Diniz, membro da Diretoria Vogal e sócio da Verena 
Ventures

“O Instituto vem crescendo ao longo do tempo, acom-
panhando o que acontece na economia do país, o de-
senvolvimento e a sofisticação das empresas. Isso está 
refletido nesta nova etapa.”
Marco Castro, 1º vice-presidente da Diretoria Executiva e sócio 
da PwC

“Sou associado há mais de 25 anos e acredito que a 
sede nova retrata mais adequadamente o que é o Insti-
tuto hoje. É um marco de imagem muito importante.”
Antonio Sérgio de Almeida, membro da Diretoria Executiva 
do IBEF SP e consultor na Macedo & Almeida Consultores 
Associados

“O IBEF é, sem dúvida alguma, um dos melhores fó-
runs para executivos de finanças no Brasil.”
Luciano Santos Lima, CFO da Cromex

“A nova sede está aprovada. É elegante e está num 
padrão que representa bem o IBEF.”
Thomas Brull, membro da Diretoria Vogal e CFO do Grupo 
Equipav

“Sou associado há quatro anos e a impressão que te-
nho é que estou no IBEF há 30, tamanha a receptivi-
dade. É a primeira vez que visito a sede e gostei muito: 
a localização é privilegiada e o prédio é um Triple ‘A’. 
Está muito bem representado.”
Rogério Menezes, membro da Diretoria Vogal e CFO da 
AkzoNobel PPC
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Seminário de Crédito
Por Redação / Fotos: Guto Marques

Patrocínio: 

Armadilhas das incertezas 
no crédito
Economistas discutem os impactos da conjuntura econômica para 2014

O IBEF SP realizou, no dia 22 de novembro, um 
seminário sobre crédito com o tema: “Armadi-
lhas das incertezas no crédito – Contexto atual e 

impactos em 2014”. O evento dividiu-se em duas seções. 
Na primeira, os economistas José Roberto Mendonça de 
Barros, sócio da MB Associados, e Flávio Estevez Calife, 
economista da Boa Vista Serviços, trataram da conjuntu-
ra internacional e o cenário macroeconômico brasileiro, 
com foco em crédito. A segunda parte foi dedicada à visão 
das empresas sobre o assunto. Ivanyra Correia, CFO da 
Penske, mediou um debate na companhia de Vitor Fabiano, 
vice-presidente de finanças e administração da Bunge e de 
José Antonio Filippo, vice-presidente financeiro e relações 
com investidores da Embraer.

Conjuntura internacional
Em sua apresentação, o economista José Mendonça de 

Barros traçou as perspectivas para o plano internacional 
em 2014. Nos Estados Unidos, melhora da competitividade 
e redução de custos com a mudança da matriz energética 
para gás natural (gás de xisto). O país deve avançar no ritmo 
de crescimento, mas questões fiscais ainda preocupam.

Na América Latina, destacou um “novo Tratado de Tor-
desilhas”. A divisão se dá no plano econômico, contrastada 
por dois modelos de integração com performances distintas: 
o dos países da costa do Pacífico, mais bem-sucedidos, e os 
países da costa do Atlântico, que estão patinando.

Já a Europa, apesar dos sinais de recuperação econômica, 
ainda possui problemas estruturais que estão longe de ser 

Participantes

“Em 2014, teremos desafios, mas sem grandes alterações 
no mercado. A tendência é que as concessões de crédito 
continuem estáveis, nem muito agressivas e nem muito 
restritivas.”
Guilherme Roque (AIG)

“As análises de crédito mostram que as empresas estão 
muito endividadas, a locomotiva não está nos trilhos. 
Acredito que vamos ter um ano de concessão de crédito 
mais difícil para as companhias. O apetite vai estar mais 
reduzido.”
Luís Carlos Fernandes (Crédito y Caución)

“As consultas sobre seguro de crédito cresceram por ini-
ciativa das próprias empresas, que foram pegas de surpre-
sa com perdas inesperadas e o não pagamento por parte 
de clientes de confiança. Acredito que a perspectiva de 
estabilidade da inadimplência em 2014 é otimista. O mais 
provável é que a gente confirme o aumento da sinistralida-
de, que fechou o ano no patamar de 72%, na média, para 
seguro de crédito.”
Luciano Mendonça (Euler Hermes)

VISÃO DAS EMPRESAS

Durante o debate, Ivanyra Correia, CFO da Penske Logistics, pediu para os convidados comentarem, dentro das 
suas realidades, algumas das incertezas colocadas pelos economistas. Ela citou, por exemplo, a possível piora na classi-
ficação de risco de crédito brasileira. “A redução de uma posição pode gerar aversão por parte do investimento estran-
geiro direto, capitais que tem um movimento mais longo”, ressaltou.

Vitor José Fabiano, vice-presidente de finanças e administração da Bunge, multinacional do setor de agronegócio, 
lembrou que, no atual cenário, os CFOs já têm que lidar com o desafio das margens apertadas e as crescentes pressões 
de custos de origem salarial e tributária. Acrescentou que a perspectiva de rebaixamento traz um novo complicador 
para quem trabalha em multinacional: justificar investimentos com um custo de capital mais alto. Frente a essa dificul-
dade, “a matriz poderá redirecionar recursos que seriam enviados ao Brasil para outros países”, completou.

O vice-presidente financeiro e RI da Embraer, José Antonio Filippo, afirmou que os impactos no custo do capital 
serão refletidos nas condições de financiamento para a compra das aeronaves, podendo afetar a qualidade do crédito. 
Outro problema está relacionado ao aumento da taxa de juros, já que a companhia – especializada em aviação comer-
cial, civil e de defesa e segurança – precisa de refinanciamento para desenvolver novos projetos. A desvalorização do 
câmbio deve trazer benefícios, já que uma parte dos custos de fabricação no Brasil está atrelada ao real, o que torna 
a empresa mais competitiva no cenário internacional. No entanto, custos decorrentes do aumento da inflação e de 
reajustes salariais, entre outros, podem fazer com que a compensação não aconteça. “A relação com o câmbio é impor-
tante para nós, mas desde que não gere efeitos colaterais que possam consumir qualquer benefício para o exportador.”

“Percebemos um aumento muito forte da inadimplência 
em 2013 e o crescimento do número de clientes prospec-
tivos para seguro de crédito. Quando a inadimplência au-
menta, há uma maior procura por uma solução de prote-
ção para a carteira de recebíveis. Por isso que as empresas 
estão buscando essa modalidade de seguro.”
Marcele Lemos (Coface)

“O fato de termos uma conjuntura menos favorável em 
2014 pode ajudar as empresas a encarar a gestão dos 
seus riscos de crédito de um jeito diferente. Elas devem 
considerar que existem formas profissionais de fazer essa  
cobertura e administrar os riscos. Isso certamente 
também será positivo para as seguradoras.”
Manuel Alves (CesceBrasil)

“Independente do fato de a inadimplência cair ou subir, te-
mos o trabalho de fazer a gestão de risco de crédito para as 
empresas. Nós monitoramos potenciais devedores e isso é 
um valor agregado muito importante para os clientes.”
Phillip Krinker (CredRisk Seguros)

EXPECTATIVAS PARA 2014
Veja as opiniões das principais seguradoras de crédito sobre o mercado
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Cenários 2014
Por Letícia Iambasso / Fotos: Ricardo Riberto

Patrocínio: 

O crescimento econômico do país nos próximos 
dois anos ficará em banho-maria, segundo Paulo 
Leme, chairman do banco de investimento Gold-

man Sachs Brasil. A previsão foi informada durante o even-
to Cenários 2014 – Perspectivas econômicas, realizado pelo 
IBEF SP em sua sede, no dia 27 de novembro. Responsável 
pela palestra “Perspectivas macroeconômicas para o Brasil 
(2014-2015)”, Leme comentou também a situação global no 
futuro próximo. Para ele, o desenrolar do cenário externo 
depende de um fator primordial: os próximos passos de Ja-
net Yellen, nova presidente do Federal Reserve (banco cen-
tral americano), que assumiu o cargo no início de fevereiro. 
“A economia mundial vai apresentar uma ligeira melhora, 
com crescimento esperado de 3,6% em 2014 e 4% em 2015. 
Porém, acredito que as condições externas não serão tão 
favoráveis para nós como já foram no passado”, afirmou o 
chairman do Goldman Sachs. Adicionou que a influência da 
economia global não afetará tanto o país quanto os dese-
quilíbrios macroeconômicos já existentes – como o déficit 
crescente em transações correntes e a inflação, que está 
próxima do teto da meta.

Leme prevê aceleração da economia norte-americana 
e a recuperação gradual da Europa. Esta última devido às 
medidas voluntárias e aos esforços de consolidação fiscal 
realizados pelos governos do continente, que se reverterão 
na recuperação dos balanços das empresas. Mas o reesta-
belecimento será modesto, o que também não ajudará o 
Brasil em termos de volume e de commodities. “Apesar do 
cenário global não ser fantástico, é possível ter um quadro 
interessante para o mercado financeiro, com a combinação 
de crescimento com taxa de juros mais baixa.”

Cenário brasileiro
A perspectiva para o Brasil não é otimista. Pelos cálculos 

de Leme, o índice de crescimento previsto para o PIB – es-
timado em 2,3% no ano passado – ficará em 2% em 2014 e 
1,5% em 2015. Também anteviu (acertadamente) a elevação 
da taxa básica de juros para 10,5%, no começo do ano, e 
prevê a Selic no patamar de 12% em 2015. Apesar de não 
esperar ajustes fiscais neste ou no próximo ano, o econo-
mista afirmou que a eleição presidencial de 2014 será um 
fator primordial para o mercado financeiro, que aguardará o 
momento para reagir. “A eleição será bastante interessante. 
Apesar de as pesquisas, neste momento, serem favoráveis 

Economia brasileira 
continuará desacelerando 
em 2014
Chairman do Goldman Sachs Brasil projeta 
crescimento do PIB para 2% neste ano e 1,5% 
no próximo

Seminário de Crédito

resolvidos. Na região asiática, a China avança no rebalan-
ceamento da sua economia, desacelerando a velocidade de 
crescimento. O Japão luta para sair da espiral deflacionária 
com a terapia de choque promovida pelo primeiro-ministro 
Shinzo Abe. Com um ritmo de crescimento decepcionante, 
a Índia perde o brilho para os investidores internacionais.

Cenário brasileiro
Mendonça de Barros afirmou que 2014 reserva um ce-

nário de crescimento modesto para o Brasil, em torno de 
2%. A inflação se manterá persistentemente no topo da 
meta, por volta de 6%. Para conter o avanço inflacionário, 
o Banco Central deverá elevar novamente a taxa básica de 
juros (provavelmente 11% neste ano). A desvalorização do 
real deve continuar com alguma expressão. Segundo o eco-
nomista, o modelo de crescimento que vigeu entre 2005 e 
2010 terminou. “Agora o crescimento vai depender muito 
mais da produtividade.”

Cenário de crédito
Flávio Calife, economista da Boa Vista Serviços, desta-

cou três “incertezas” em relação ao crédito. A primeira diz 
respeito ao cenário externo. O fim dos estímulos monetá-
rios nos Estados Unidos, os países emergentes em situação 
menos favorável e a recuperação moderada das economias 
mais maduras deverão gerar uma maior competição por re-
cursos no mercado de crédito internacional, piorando um 
pouco os custos de captação. A segunda incerteza, relacio-
nada ao cenário interno, é resultado da perda de credibili-
dade da gestão da política econômica e da deterioração das 
contas públicas. Fica a questão: o que vai acontecer com a 
classificação de risco de crédito brasileira? “Não sei se che-
garemos a ter um downgrade (perda do grau) total, mas com 
certeza devemos perder um ou duas posições na nota de 
crédito”, afirmou Calife.

A terceira hesitação diz respeito ao mercado de crédito pro-
priamente. De acordo com o economista, não haverá gran-
des mudanças em 2014 em relação ao ano passado. Depois  
da rápida expansão do crédito no país, em um ritmo de 20% 

nos últimos anos, veio uma grande ressaca. Concedentes co-
meçaram a se preocupar com o aumento da inadimplência. 
Enquanto os tomadores, consumidores e empresas ficaram 
mais cautelosos. “A novidade importante é que haverá maior 
seletividade. Bancos privados, principalmente, buscarão mo-
dalidades que sejam mais restritas e menos arriscadas.” De 
acordo com Calife, a aposta será expandir em linhas como 
financiamento imobiliário e crédito consignado.

O ritmo de crescimento do crédito total (revisado pelo Ban-
co Central para 14% em 2013) deve desacelerar um pouco, 
mas continuará num patamar alto, por conta da atuação dos 
bancos públicos. Eles superaram os privados na concessão 
de crédito; hoje tem 51% de participação no mercado. Calife 
afirmou que o endividamento do consumidor vai continuar 
subindo, mas os indicadores apontam pequena variação na 
taxa de inadimplência para 2014, tanto na categoria pessoa 
física como pessoa jurídica (vide tabela). Quanto ao nível de 
comprometimento de renda das famílias, a expectativa é  
de um pequeno aumento influenciado pela alta dos juros. v

Os leitores da IBEF News poderão receber um pen card ex-
clusivo com as informações do evento. Basta enviar um e-mail 
para a CredRisk Seguros: phillip.krinker@credriskseguros.com.

Tabela de Indicadores
Inadimplência –  
recursos livres  

(em %)

Comp. de renda 
das famílias com o 
serviço das dívidas 

(em %)

Ano Pessoas 
jurídicas

Pessoas 
físicas

em %

2011 3.4 7.7 22.6

2012 3.7 8.0 21.8

2013 3.1 6.7 20.9*

   2014** 3.2 7.0 21.5

*Total do ano ainda não consolidado      **Expectativa para 2014

Fonte: Boa Vista Serviços

Plenária

Paulo Leme (Goldman Sachs Brasil)

Público
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Cenários 2014

à reeleição da atual presidente, a oposição possui propostas 
atraentes. Como esse fator ainda não está explicitado para 
o mercado, aguardaremos o decorrer do processo para ver 
a reação.” Independente do resultado das urnas, o futuro 
presidente terá importantes desafios em 2015: eliminar de-
sequilíbrios macroeconômicos e aumentar produtividade e 
competitividade – através de reformas estruturais – e redu-
zir custos para que o país possa ter um crescimento médio.

Debate
Após a palestra, houve um debate moderado pelo vice-

-presidente de Finanças e Gestão da TAM, Daniel Levy, 
com a participação do diretor financeiro da Unilever, Milton 
Brandt, e do vice-presidente de Finanças da Bunge Brasil, 
Vitor José Fabiano, além do próprio Paulo Leme. Os con-
vidados falaram sobre as perspectivas de suas empresas 
em relação ao cenário descrito pelo economista. Também 
discutiram a influência da conjuntura política no mercado 
financeiro e os desafios relacionados aos temas capital hu-
mano e infraestrutura em 2014.

Para Fabiano, a expectativa da Bunge Brasil em relação à 
situação macroeconômica do país não é das melhores. Ele 
citou o novo investimento da empresa – um corredor de 
exportação que visa superar gargalos logísticos. O corredor 
sairá do Mato Grosso (passando pelo Pará e Amazonas) e 
servirá a ida dos caminhões até os navios que farão a expor-
tação da carga. O custo da estrutura, cuja inauguração foi 
prevista para janeiro, está orçado em US$ 200 milhões com 
recursos próprios.

Em relação aos desafios, Fabiano destacou a necessidade 
de educação de qualidade no Brasil para superar as limita-
ções de capital humano. Mas enquanto isso não ocorre, ele 
sugere outra solução: “Eu sou favorável à importação de 
mão de obra qualificada para resolver nossos problemas em 
curto prazo. Em todo o mundo, há pessoas qualificadas para 
trabalhar em diversas áreas no Brasil”, opinou.

Milton Brandt, da Unilever, concordou com Vitor em re-
lação ao impacto da educação na produtividade das empre-
sas e destacou ações realizadas pela empresa para amenizar 
o problema. “Buscamos um plano de retenção de talentos 
e de treinamento muito forte dos nossos times para man-
ter esse capital e aprendizado dentro da companhia.” Ele 
acrescentou que a organização teve um ano excepcional de  

crescimento em 2013 e a perspectiva para este ano é manter 
o volume estável.

Nos comentários finais, Daniel Levy falou sobre os desa-
fios da TAM. Ele afirmou que 2014 será um ano de atenção, 
mas com viés positivo. “Adotamos todas as medidas neces-
sárias e nos preparamos para alguma volatilidade. Se tomar-
mos riscos precisos e formos cautelosos, a tendência é que a 
economia volte ao seu patamar. Na verdade, o momento do 
Brasil passou, mas cabe a nós fazer a retomada”, finalizou. v

Público

José Claudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios)

Da esq. p/ a dir.: Daniel Levy (TAM); Milton Brandt (Unilever); Vitor 
Fabiano (GRSA)

“A proximidade com a comunidade de finanças é 
muito importante para nós. Focamos em serviços 
para as empresas aumentarem a produtividade 
com melhoria na gestão de processos.”
Affonso Parga Nina, presidente da Genpact Brasil

“Foi uma grande oportunidade para levar um pou-
co do cenário futuro ao mundo corporativo. Esta-
vam representadas três indústrias diferentes e que, 
consequentemente, têm reflexos distintos em suas 
operações.”
Daniel Levy, vice-presidente de Finanças e Gestão da TAM

Tributos
Por Jaqueline Couto / Fotos: Guto Marques

Patrocínio: 

O Regime Tributário de Transição (RTT) – que será 
extinto até 2015 – é um assunto espinhoso para as 
empresas. A novidade mais recente sobre o tema 

foi a Medida Provisória 627, publicada no Diário Oficial da 
União em 12 de novembro, que determinou que para os ajus-
tes do lucro líquido decorrentes ainda do RTT deverá ser 
mantida a sistemática em livro fiscal. O IBEF SP reuniu es-
pecialistas para esclarecer o assunto no seminário “Medida 
Provisória 627, extinção do RTT e reforma do Imposto de 
Renda”, realizado no dia 4 de dezembro, na sede do Institu-
to. Foram convidados: Carlos Iacia, sócio da PwC; Marcelo 

Medida Provisória 627, 
extinção do RTT e reforma 
do Imposto de Renda
Especialistas divergem na análise, mas concluem que a MP trouxe benefícios

Natale, sócio da Deloitte; os professores Nelson Carvalho e 
Eliseu Martins, ambos da FEA USP\FIPECAFI; e o profes-
sor da FGV, Edison Fernandes, que mediou o debate.

Muitas companhias questionaram a Instrução Normativa 
1.397, editada pelo Fisco, sobre a forma de pagamento dos 
tributos pelas empresas de grande porte. “Ninguém estava 
preocupado com isso até que abriram a porta e colocaram 
um ‘bode’ no meio da sala, chamado tributação dos dividen-
dos. Essa questão está intimamente relacionada à equivalên-
cia patrimonial e aos juros sobre o capital próprio, temas não 
explicitados na MP. A Receita tinha prometido a medida para 
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Tributos
o começo do ano, março/abril, porém perdeu o timing e nós 
teremos que arcar com o ônus”, colocou Marcelo Natale.

Edson Fernandes lembrou que o contribuinte não pode 
ser pego de surpresa, independente da medida que venha 
ser tomada. “Existe no direito tributário o princípio da não-
-surpresa que é mais ou menos de 1215, na Inglaterra. Você 
não pode pegar um contribuinte de surpresa.” Ele acrescen-
tou que há dois casos importantes em que não se adotou o 
IFRS: o leasing e o caso da depreciação, em que se manteve 
a neutralidade. “Então, o controle continua: no leasing vou 
ter que adicionar; na depreciação adicionar despesa finan-
ceira e excluir a parcela – e na depreciação persiste aquela 
diferença entre a depreciação contábil e a depreciação fiscal. 
Reação neste ponto, o que pode ter motivado manutenção 
da depreciação e do leasing nessa não adoção do IFRS.”

Carlos Iacia, embora reconheça que a medida tenha fato-
res a corrigir, saúda a MP porque ela recupera o Decreto Lei 
1.598 de 1977, no qual a contabilidade é respeitada e, a par-
tir dela, pode-se calcular o que seria o lucro tributário. “É 
complexo manter dois balanços, um fiscal e outro contábil. 
Felizmente, essa medida elimina isso.”

O professor Nelson Carvalho foi enfático ao afirmar que 
sua visão é muito cética a esse respeito. “Eu acho que esses 
procedimentos administrativos dão uma chancela que pode 
ser utilizada perigosamente. Nós lembramos o passado bra-
sileiro de fúria arrecadatória. É impensável uma nova lei tri-
butária para o CPC”, ressaltou.

“RTTzinho”
Já o professor Eliseu Martins lembrou que mesmo com a 

extinção do RTT, existe o “RTTzinho”, que significa novas 
normas contábeis criadas que continuarão iguais ao RTT. 
Marcelo Natale completou o raciocínio de Martins chaman-
do a atenção para um trecho do artigo 54 da MP 627: A mo-
dificação, a adoção de métodos e critérios contábeis por meio 
de atos administrativos emitidos com base em competência 
atribuída em lei comercial, que sejam posteriores à publicação 
desta Medida Provisória, não terá implicação na apuração dos 
tributos federais até que lei tributária regule a matéria. “É o 
RTTzinho”, confirmou. Natale acrescentou que mitigar os 
efeitos da cristalização e do fim do RTT, nesses dois itens, 
a depreciação viria para manter os critérios anteriores. “Na 
minha opinião, isso gera impacto tributário.”

Ágio e outros questionamentos
A segunda parte do debate foi direcionada ao tema ágio, 

matérias não regulamentadas e perguntas da plateia. Edson 
Fernandes lançou a questão: “Qual a grande alteração que 
a MP trouxe em relação ao ágio, na parte que diz respeito 
ao IFRS?” Carlos Iacia observou que o ágio sempre foi de-
dutível, a questão era “quando”. “Se voltarmos antes da Lei 

9.532, de 1997, o deságio do ágio era sempre amortizado. 
E, do ponto de vista fiscal, controlava-se isso. O ágio pago 
era dedutível quando havia alienação ou liquidação do inves-
timento correspondente. O que aconteceu a partir da Lei 
9.532, foi a possibilidade de antecipação da dedução desse 
ágio por conta de um processo de incorporação que pudes-
se ocorrer imediatamente ou após a ocorrência de uma pri-
vatização. Detalhe importante: o ágio anterior se calculava 
baseado no patrimônio líquido contábil daquela investida”, 
afirmou o sócio da PwC.

Iacia completou que atualmente busca-se um conceito di-
ferente, que é o valor líquido dos ativos e dos passivos corres-
pondentes. “A bela diferença é que vai passar a ser um goodwill 
ou então o deságio antigo. Na verdade, a MP 627 continua 
preservando a possibilidade de dedutibilidade do ágio.”

Marcelo Natale destacou que a partir de 2015 – falando 
da regra de transição, aquisições e incorporações – a quan- 
tificação do ágio deverá observar os ditames contábeis e 
com isso o elemento goodwill será um elemento residual. 
“Como tendência, eu diria que a quantificação do ágio vai 
ficar mais restrita, forçando avaliadores, empresas e nego-
ciações a refletirem a realidade de que o benefício fiscal não 
será do mesmo porte que existiria antes”, concluiu.

Conclusões
Ao final do evento, o professor Nelson Carvalho observou 

que a norma contábil tem o seguinte princípio: a contabilida-
de pretende capturar os fenômenos econômicos. “Embora 
possam haver divergências, dentro de um intervalo razoável 
sob a melhor leitura econômica, aquele espaço é razoavel-
mente bem definido, se a norma tributária pretende alcan-
çar o verdadeiro propósito negocial.”

Carlos Iacia ratificou que a partir do momento em que hou-
ver a vigência completa da MP, aquilo que é contábil é a base 
para pagar dividendos, é a base da equivalência. Também pon-
tuou que há uma briga grande das instituições financeiras com 
as autoridades fiscais quanto ao pagamento ou não do PIS/
Cofins sobre o fiel ganho da instituição financeira. “A MP pre-
tendeu pacificar isso: paga-se o PIS/Cofins sobre essa parcela. 
Porém, não ouso dizer que a Medida é suficiente para tanto. 
O objetivo é esse, e creio que ela até alcançou essa meta.”

Eliseu Martins concluiu o debate destacando que há um 
processo de evolução. “As coisas estão líquidas e certas e 
vão passar a ter efeito fiscal, sim. Traz ônus, problemas, cus-
tos de alguns controles, um monte de dificuldades, mas há 
benefícios do ponto de vista de qualidade de informação, de 
validação da contabilidade como instrumento para uso de 
gestão da empresa, de decisão de investimento e de deci-
são de crédito, preponderando sobre o interesse fiscal. Essa 
MP está com um saldo extremamente positivo. Ainda não é 
100%, mas irá ajudar as empresas”, arrematou. v
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Prêmio Equilibrista
Por Redação / Fotos: Guto Marques

Personalidades do universo empresarial e autoridades da área financeira conversavam animadamente durante o coque-
tel que antecedia a cerimônia no Buffet Leopoldo, no dia 5 de dezembro. Com uma suave música de fundo, imagens 
no telão resgatavam momentos de uma história que já soma três décadas: o prêmio “O Executivo de Finanças do 

Ano” (Troféu “O Equilibrista”).
Instituída em 1984, a premiação elege anualmente, por meio do voto direto dos associados do IBEF SP, o profissional cuja 

trajetória e realizações sejam merecedoras do reconhecimento mais importante para CFOs no Brasil. Para ser elegível ao 
prêmio, o candidato precisa ser um CFO associado ao IBEF e ter no mínimo dez anos de atuação na área financeira. Tam-
bém deve ter conduta pessoal e profissional idônea, além de desempenho brilhante na carreira.

André Luis Rodrigues, CFO da JHSF Participações, foi consagrado como vencedor da 30ª edição do Prêmio.

Cerimônia de Premiação
“2013 foi um ano muito especial para o IBEF São Pau-

lo: marcou 40 de atuação do Instituto e 30 anos do Prêmio 
Equilibrista. Desde que a premiação teve início, 31 executi-
vos receberam o troféu”, afirmou José Claudio Securato, 
presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP, ao dar boas-
-vindas aos convidados. “O melhor do Prêmio Equilibrista é 
a satisfação de conviver com os premiados, que continuam 
frequentando o Instituto e transferindo conhecimento para 
todos que nele estão.”

Securato fez um agradecimento aos parceiros e aos ami-
gos do IBEF SP por tornarem a trajetória de quatro déca-
das do Instituto possível. Também agradeceu o patrocínio 
do Bradesco Corporate e da IBM Brasil e o apoio do Jornal 
Estado de São Paulo nesta edição do Prêmio Equilibrista. 
Dirigindo-se a Daniel Levy, vice-presidente de Finanças e 
Gestão da TAM Linhas Aéreas, e a Vitor José Fabiano, 
vice-presidente de Finanças e Administração da Bunge, o 
presidente cumprimentou os finalistas do prêmio. “Parabéns 
para vocês. Estar entre os três melhores CFOs brasileiros 
não é nada fácil.”

30ªedição do 
Prêmio Equilibrista

André Luis Rodrigues, da 
JHSF Participações, é eleito 
o CFO do Ano de 2013
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Patrocinadores do Equilibrista e Destaques IBEF 2013
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Prêmio Equilibrista

José Cláudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios) Rodrigo Kede (IBM)

Cerimônia de Premiação

Destaque IBEF SP 2013
Desde 1991, o Prêmio Destaque contempla executivos 

de índole indiscutível que são referências para os pares no 
mundo dos negócios. Nesta edição, foram homenageados 
com o prêmio: Marcelo Odebrecht, presidente da Odebre-
cht S/A; Pedro Luiz Passos, cofundador e membro do con-
selho de administração da Natura; e o presidente da IBM 
Brasil, Rodrigo Kede.

“Estou honrado em receber essa homenagem do IBEF”, 
afirmou Odebrecht, presidente do conglomerado brasileiro 
que atua nos setores de engenharia e construção; investi-
mentos em infraestrutura e energia; indústria e instituições 
auxiliares. “Reconheço que se estou aqui é pela relação de 
confiança e respeito que a organização construiu e con-
solidou com todos os setores da sociedade. Uma relação 
baseada em transparência, espírito de parceria e no cum-
primento permanente dos compromissos assumidos.” Ele 
reforçou que a companhia, que possui quase 200 mil fun-
cionários, investiu R$ 14 bilhões em 2013 e se comprometeu 
a investir mais R$ 30 bilhões nos próximos anos.

Pedro Passos, conselheiro e cofundador da Natura, des-
tacou que o principal ativo da sua organização são as re-

lações com 1,5 milhão de consultoras na América Latina. 
Passos disse que o IBEF deve continuar com sua missão  
de troca de experiências e de melhores práticas, consti-
tuindo um ambiente de aprendizado e um núcleo de pen-
samento para o país. “O modelo que hoje temos para a 
nossa sociedade não dá conta dos desafios existentes. Pre-
cisamos de muitos núcleos de pensamento, como o IBEF, 
que possam fazer uma nova formulação para esse país, que 
todos construímos, e que será o palco da vida dos nossos 
filhos e netos.”

Rodrigo Kede falou sobre sua trajetória na IBM Brasil, 
organização em que ingressou há duas décadas e traba-
lhou por 17 anos na área financeira. “Desde que assumi a 
presidência, entendi que tinha o desafio de mostrar para o 
mercado quem a IBM realmente é.” Ele chamou atenção 
para o fato de que a empresa (com faturamento de US$ 
100 bilhões no mundo) pode ser vista por algumas pessoas 
como tradicional e conservadora por existir há 102 anos. 
“Eu brinco e digo que a IBM é uma empresa tradicional 
e conservadora, no que diz respeito aos valores e a ges-
tão financeira; mas é uma empresa extremamente agres-
siva quando se fala em inovação e modelos de negócios.” 

André Luis Rodrigues
É CFO da JHSF Participações. Engenheiro químico formado pela 

FEI, com pós-graduação em Administração de Empresas pela FAAP 
e MBA em Finanças Corporativas pela USP. Participou de progra-
mas intensivos, como o Managing Corporate Resources no IMD, Suí-
ça, e o Entrepreneurship for Finance and Economy – CEDEP – França.

O executivo possui ampla vivência em Controladoria e Finanças. 
Foi vice-presidente de Finanças e Serviços para América Latina do 
Grupo Rhodia. Com experiência na América Latina, Alemanha e 
França, liderou equipes de diferentes culturas, devido ao período de 
expatriação de quatro anos na Europa, como diretor financeiro da 
Rhodia Acetow Mundial. Foi presidente da Diretoria Executiva do 
IBEF SP (gestão 2011-2013) e, atualmente, é membro do Conselho 
de Administração da entidade. Também é vice-presidente do Con-
selho de Administração da Aliança Francesa de São Paulo.

Em 2013, André Rodrigues conduziu a estruturação do funding 
para o projeto do Novo Aeroporto Executivo de São Paulo – NA-
ESP. Estruturou ainda o lançamento de três fundos imobiliários, 
sendo o mais recente em parceria com a Rio Bravo. A operação cap-
tou R$ 227 milhões no ano passado. Além disso, implantou o Centro 
de Serviços Compartilhados para as Finanças de toda a organização.

PERFIL DO VENCEDOR

esse prêmio não representa somente uma linda estatueta. 
Junto com ela seguem os valores do Instituto. Valores que 
foram defendidos pelos Equilibristas eleitos nos últimos 30 
anos; a maior honra que um profissional de finanças pode-
ria receber. Muito obrigado.”

Patrocinadores
A longevidade do Prêmio Equilibrista é possível gra-

ças à sólida parceria do IBEF SP com os patrocinadores  
do evento. Guilherme Muller Leal, diretor departamen-
tal do Bradesco, destacou: “Ao patrocinar o Prêmio IBEF 
Equilibrista, o Bradesco Corporate valoriza o que o país 
tem de melhor: a diversidade, a criatividade e o talento  
de sua gente”.

Rodrigo Kede, CEO da IBM Brasil, relembrou sua tra-
jetória no IBEF, iniciada há mais de 10 anos: participou da 
Diretoria Vogal, foi presidente da Diretoria Executiva e 
hoje é membro do Conselho de Administração. “O IBEF 
me ajudou a ser um executivo financeiro melhor e também 
foi um lugar onde encontrei amigos e referências que são 
importantes até hoje. O IBEF é mais que um Instituto, é 
uma segunda casa para mim.” v

Anualmente, a companhia investe 7 bilhões de dólares em 
pesquisa e desenvolvimento.

O CFO do Ano
Eleito “O Executivos de Finanças do Ano”, André Luis 

Rodrigues subiu ao palco acompanhado da esposa, Claris-
se, para receber o diploma de honra e o troféu “O Equi-
librista”. As honrarias foram entregues de forma coletiva 
por José Claudio Securato, presidente do IBEF SP; Gui-
lherme Muller Leal, diretor do Bradesco; Patrício Espinosa, 
executivo de transformação de vendas e estratégia para a 
América Latina da IBM; José Auriemo Neto, presidente 
da JHSF Participações; e José Roberto Lettiere, CFO da 
Alpargatas – que recebeu o prêmio em 2012.

Muito emocionado, Rodrigues encerrou a noite de ce-
lebrações com um comovente discurso. Primeiramente, o 
executivo cumprimentou os CEOs homenageados com o 
prêmio Destaque IBEF SP e os CFOs que foram finalistas 
do Prêmio Equilibrista 2013, Daniel Levy e Vitor José Fa-
biano. Em seguida, fez um agradecimento aos profissionais 
que o incentivaram ao longo da carreira, aos colegas na 
JHSF, à esposa Clarisse e aos amigos do IBEF. “Para mim, 
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Prêmio Equilibrista
Cerimônia de Premiação

Rodrigo Kede (IBM) e André Rodrigues (JHSF)Rogério Menezes (AkzoNobel) e André Rodrigues (JHSF)

José Rogério Luiz (Netshoes) e André Rodrigues (JHSF) Da esq. p/ a dir.: Carlos Roberto de Mello (Good Will); Keyler Rocha 
(IBEF SP); André Rodrigues (JHSF); Ivan de Souza (Attitude)

Da esq. p/ a dir.: André Rodrigues (JHSF) e Clarisse Rodrigues; 
Anaqueila de Barros e Walter Machado de Barros (WMB)

Da esq. p/ a dir.: Mario Mafra (Wheaton); Leonardo Rocha (Angra 
Partners); Thomas Brull (Equipav)

Equilibrista André Rodrigues (JHSF)

Pedro Passos (Natura)

Destaque Pedro Passos (Natura) e convidadosDestaque Marcelo Odebrecht (Odebrecht S/A) e convidados

Cerimônia de Premiação

Marcelo Odebrecht (Odebrecht S/A)

André Rodrigues (JHSF)
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Da esq. p/ a dir.: José Auriemo Neto (JHSF); Guilherme Leal (Bradesco); José Cláudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios); André 
Rodrigues (JHSF) e Clarisse Rodrigues; José Roberto Lettiere (Alpargatas); Patricio Espinosa (IBM)

Cerimônia de Premiação

Prêmio Equilibrista

Guilherme Leal (Bradesco) e André Rodrigues (JHSF) André Rodrigues (JHSF) e Patricio Espinosa (IBM)

Da esq. p/ a dir.: José Rogério Luiz (Netshoes); Pedro Passos 
(Natura); Eduardo de Toledo (MSP)

Da esq. p/ a dir.: Leopoldo Saboya; Rodrigo Kede (IBM); Keyler 
Rocha (IBEF SP)

Da esq. p/ a dir.: José Cláudio Securato (Saint Paul Escola de 
Negócios); André Rodrigues (JHSF) e Clarisse Rodrigues

Da esq. p/ a dir.: Carlos Bifulco (Bifulco Associados); Marcelo 
Odebrecht (Odebrecht S/A); Marco Castro (PwC)

Cerimônia de Premiação
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Cerimônia de Premiação

Prêmio Equilibrista

Giselle Levy e Daniel Levy (TAM)

José Roberto Lettiere (Alpargatas) e Renata Lettiere Ivanyra Correia (Penske) e Alexandre Ribeiro (Banco Central 
do Brasil)

Helio Duarte (FGC) e Walter Machado de Barros (WMB) Sonia Batallas e Patricio Espinosa (IBM)

Flavia Soubihe e Marcelo de Lucca 
(Michael Page)

Adriana Porto e Marcelo Porto (IBM)

Cerimônia de Premiação

Rodrigo Kede (IBM) e Cynthia Ripper Vitor Fabiano (GRSA) e Tatiana Fabiano

Therezinha Rocha e Keyler Rocha (IBEF SP)

Marco Castro (PwC) e Cynthia Castro e Melo Tereza Bezerril e Paulo Bezerril (Prodam)

Wagner Mar (Audimar Auditores) e Rita Souza Mar

Edmundo Balthazar (Google) e 
Andrea Richter



IBEF NEWS  ~  JANEIRO/FEVEREIRO 2014 IBEF NEWS  ~  JANEIRO/FEVEREIRO 2014 3332

Cerimônia de Premiação

Participantes Stand BMW

 IBEF Mulher prestigiando o Equilibrista André Rodrigues (JHSF)

Cerimônia de Premiação

Da esq. p/ a dir.: José Natal (Stock do Brasil); Cecilia Natal e Valéria 
Natal (Stock do Brasil)

Da esq. p/ a dir.: Maricy Sichero e Victor Sichero (Fox); Leonardo 
Barros (Admiral Capital) e Maria Carolina Pinho; Marcos Binder 
(Sodexo)

Da esq. p/ a dir.: André Rodrigues (JHSF); Alexandre Mafra (Totvs); 
Roberto Musto (Banco Alfa); Breno Perez (Banco Alfa)

Da esq. p/ a dir.: Luiz Gustavo Mariano (Flow) e Flávia Mariano; 
Claudia Orsi (Securato Adv.) e José Cláudio Securato (Saint Paul 
Escola de Negócios)

Da esq. p/ a dir.: Sonia Batallas e Patricio Espinosa (IBM); Rodrigo 
Kede (IBM) e Cynthia Ripper; Adriana Porto e Marcelo Porto (IBM)

Da esq. p/ a dir.: José Roberto Securato Junior (Saint Paul Advisors) 
e Camila Securato (Saint Paul Escola de Negócios); Silvia Securato e 
Jose Roberto Securato (FEA USP)

Prêmio Equilibrista

Da esq. p/ a dir.: Clarisse Rodrigues; Maria Cristina De Marchi; 
André Rodrigues (JHSF); Marcos De Marchi (Elekeiroz)

André Rodrigues (JHSF) e convidados
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Matéria de Capa
Por Débora Soares / Fotos: Divulgação e arquivo pessoal
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O Brasil está na rota imigratória de trabalhadores. Apenas nos últimos dois anos, o número de 
carteiras de trabalho emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para estrangeiros 
cresceu 53%. Foram emitidas 41,4 mil carteiras para não brasileiros no ano passado, enquanto em 
2012 foram 27,1 mil. A vinda crescente de trabalhadores de outros países é vista como resultado 
de vários fatores: o bom momento vivido pela economia brasileira; o tamanho deste mercado na 
América Latina; a maior visibilidade internacional do país – tanto no campo político como tam-
bém por sediar grandes eventos mundiais (Copa do Mundo e Olimpíada) –, e a crise do emprego 
nos países centrais. Somam-se a esse cenário, a forte demanda de empresas brasileiras por pro-
fissionais de alta qualificação e o movimento das multinacionais, que deslocam seus talentos para 
crescerem profissionalmente e desenvolverem os negócios da companhia em países emergentes.

De onde vêm
Em termos de volume, a maior parte dos trabalhadores que vêm para o Brasil é proveniente de 

países da América Central e da América do Sul: Haiti, Bolívia, Paraguai e Argentina, segundo 
dados do MTE. A quantidade de trabalhadores europeus também cresceu. Além de Portugal, 
que ocupa a quinta posição nesse ranking, milhares de trabalhadores imigraram de países como 
Espanha, Itália, França e Alemanha para as terras tropicais. Esse movimento também foi feito 
por asiáticos provenientes de países como Bangladesh, China e Coreia do Sul.

Para onde vão
Nos últimos quatro anos, cerca de 220 mil expatriados vieram para o Brasil. Desse total, metade 

teve como destino o estado de São Paulo. Um levantamento recente da PwC Brasil ouviu executi-
vos estrangeiros de 13 países que estão nas posições de CEOs, CFOs, vice-presidentes, diretores, 
gerentes gerais e regionais em multinacionais no interior paulista. A maioria (67%) está fora de 
seu país de origem pela primeira vez. Sessenta e quatro por cento chegaram ao Brasil logo após 
o estopim da crise financeira internacional, entre 2009 e 2012. E 73% dos executivos afirmaram 
encarar a vinda para o Brasil como um desafio e uma oportunidade de crescimento profissional.

Paul Proano, CFO da Red Bull para a América Latina, chegou ao país em junho de 2011.  
O equatoriano diz que se sentiu motivado com o desafio de vir para o Brasil por quatro razões: 
trabalhar no país com a maior economia da América Latina; o fato de várias multinacionais terem 
estabelecido sede no Brasil para lidar com toda a região; a oportunidade de ampliar a rede de con-
tatos profissionais; e o interesse de aprender novos idiomas, culturas e formas de se fazer negócios.

Conheça as histórias e os desafios de quem cruzou as fronteiras entre países, em 
busca de crescimento profissional

Intercâmbio  
de talentos

Adaptação
Proano conta que no primeiro ano de expatriação, ele e sua família fizeram cursos 

intensivos de português e viajaram para os principais locais turísticos do país. “De-
vido ao grande número de expatriados que moram em São Paulo, ter nossos filhos 
em uma escola internacional nos permitiu rapidamente fazer novos amigos”, relata.

O espanhol Borja Klett conheceu o Brasil durante as viagens que fez como re-
gional marketing manager da Henkel para Ibéria e América Latina, entre os anos 
de 2006 e 2009. Logo simpatizou com a cultura, a diversidade e a hospitalidade 
brasileiras. Mas a motivação para trabalhar veio com um projeto da multinacional 
na área de beauty care professional. “O projeto no Brasil era desafiante e muito 
atraente, pois o país é um dos maiores mercados de cosméticos do mundo.”

Assim que chegou, fez um curso de integração cultural junto com a esposa. 
Aprendeu sobre estilo de vida, hábitos (o que fazer e o que não fazer) e gastronomia 
brasileira. “Depois, no dia a dia, comecei a perguntar muito, escutar, tentar enten-
der, experimentar e aprender constantemente. Encontrei muito apoio nos colegas 
de trabalho e outros expatriados, especialmente espanhóis que já moravam no país 
há muito tempo”, completou Klett, que já está há quatro anos e meio no Brasil.

Quando o argentino Fernando Delgado, diretor financeiro da Colgate-Palmoli-
ve Brasil, abraçou a oportunidade de vir para o país, decidiu que ele e sua família 
viveriam como brasileiros. Matriculou os dois filhos em uma escola normal, o que 
foi um passo decisivo para a adaptação. “O nexo que nos uniu com as famílias 
brasileiras, sem dúvida, foi a escola. Muitas atividades estão ao redor da escola; 
é o primeiro passo para que você, em comunidade, compartilhe coisas e conheça 
pessoas. E, então, por afinidade, proximidade ou preferência, você vai escolhendo 
com quem deseja fazer amizade.”

Seis anos depois, Delgado orgulha-se por ele e sua família estarem realmente in-
tegrados ao país; é só deixar as rivalidades do futebol de lado, diz bem-humorado. 
Ele conta que já recusou propostas para trabalhar em outros dois países (Rússia 
e República Dominicana). E destaca que aprender a liderar as equipes brasileiras 
foi um desafio importante. “Na cultura argentina, as pessoas estão acostumadas 
a falar o que pensam, independente da hierarquia. No Brasil, as pessoas evitam 
esse confronto com o chefe. Procurei envolver as equipes e criar um ambiente de 
confiança para que elas se sentissem à vontade para expor suas opiniões.”

Borja Klett
(Henkel)

55%
dos expatriados pretendem ficar até cinco anos 
no Brasil. 18% não têm previsão sobre período

Fonte: PwC
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Destinos prioritários para os expatriados
Para onde as multinacionais pretendem aumentar o número de transferências de seus talentos (% de empresas)

Fonte: Mercer

Estados Unidos

México

Brasil

Reino Unido

Rússia

China

Emirados Árabes

Austrália

55%

43%

39%

28%

28%

23%

41%

23%

Construindo uma rede de contatos
Fazer amizades e se familiarizar com o estilo de vida do novo país estão longe 

de ser os únicos desafios para um expatriado. Construir uma rede de relaciona-
mentos com pares de profissão também é chave para que o CFO tenha sucesso 
em qualquer mercado. Esse é o conselho do holandês Herman Hanssen, CFO da 
Phillips para a América Latina. O executivo, que já trabalhou na liderança finan-
ceira para países na Europa, na África, no Oriente Médio e no Sudeste Asiático, 
viu a chance de assumir a posição atual, no Brasil, como uma oportunidade para 
obter uma experiência internacional mais completa e acelerar os negócios locais 
da companhia trazendo melhores práticas.

Para manter sua rede de relacionamentos com outros CFOs sempre ativa, 
Hanssen planeja a cada semana um encontro com outro executivo para compar-
tilhar experiências. Ele acrescenta que no Brasil é mais fácil construir essa rede do 
que em países, como por exemplo, Oriente Médio ou Ásia. “Na América Latina, 
as pessoas são muito receptivas e engajadas para se conectar e compartilhar ex-
periências. Gostam de ajudar uns aos outros.”

O equatoriano Patrício Espinosa, executivo de Transformação de Vendas e Es-
tratégia para a América Latina da IBM, está no Brasil há quatro anos. Esta é a sua 
quarta expatriação. Já morou no Peru, na Venezuela e nos Estados Unidos. Abra-
çar a complexidade em diversas frentes da operação no país foi um grande desafio 
quando chegou aqui para assumir a posição de CFO. “O dia a dia da operação é 
um pouco mais complicado do que você tem em mercados mais desenvolvidos; o 
tema tributário é mais complexo e as questões trabalhistas também. Quando che-
guei, passei muito tempo dentro da empresa, buscando entender esse cenário.”

O CFO da Red Bull, Paul Proano, também ressaltou o desafio para os recém-
-chegados. “No início, fiquei surpreso com a complexidade do sistema fiscal e do 
alto custo de operação – impostos altos, salários, serviços públicos etc.–, mas foi 
ótimo ver o grande número de oportunidades de negócios, o dinamismo da eco-
nomia e do mercado consumidor.”

Eles destacam que frequentar o IBEF foi um importante passo para desenvol-
ver relacionamento com outros CFOs e compartilhar experiências. “Profissional-
mente, o Instituto foi uma plataforma incrível para fazer conexões importantes 
com amigos, fornecedores e clientes”, conta Proano. “Comecei a me envolver 
com as atividades do Instituto e gostei muito do que estava acontecendo, me deu 
uma perspectiva muito diferente”, completa Espinosa.

Tendências
A pesquisa "Talent Mobility 2020 and beyond", da PwC, analisou as tendências 

da mobilidade corporativa para novos talentos. Estima-se que até 2020, o núme-
ro de expatriados vai crescer 20%. De acordo com o estudo, uma combinação 
das mudanças populacionais – com a força de trabalho envelhecendo em muitas 
nações – e a evolução das multinacionais para entidades realmente globais criou 
uma mudança fundamental na forma como os negócios são desenvolvidos. “Um 
crescimento agudo da mobilidade global é uma clara consequência disso, já que as 
organizações trabalham duro para ter certeza de que elas terão as pessoas que 
precisam onde forem necessárias”, conclui a pesquisa.

O Brasil não está fora dessa tendência. Cerca de 90% dos jovens brasileiros que 
irão ingressar no mercado de trabalho até 2020 têm interesse em trabalhar no 
exterior. As multinacionais também estão mais dispostas a investir em expatria-
ções. É o que revela um estudo da Mercer, divulgado no ano passado. Setenta por 
cento das companhias ouvidas querem investir em expatriações de curto prazo 
(de quatro meses a um ano) e 55% desejam aumentar o número de transferências 
de longo prazo (até cinco anos).

IBEF Global: um fórum para expatriados

O IBEF Global é um fórum para que os CFOs expatriados possam se conectar com o mercado local.  
A iniciativa, criada em 2013, tem entre seus objetivos criar um grupo internacional dentro do IBEF, atraindo 
diretores financeiros de perfil globalizado. “A ideia do IBEF Global é ajudar executivos estrangeiros que estão 
no Brasil, trabalhando em multinacionais, a lidar com a complexidade do país. Às vezes, eles não têm alguém 
na mesma posição profissional para compartilhar experiências e falar sobre dificuldades”, explica Patrício Es-
pinosa, vice-presidente da Diretoria Executiva e coordenador da iniciativa.

O núcleo irá auxiliar os expatriados em questões relacionadas ao ambiente de negócios brasileiro, problemas 
econômicos, contábeis e fiscais, entre outros, facilitando o acesso à informação correta e a autoridades.

Segundo Rogério Menezes, membro da Diretoria Vogal que lançou a ideia, o IBEF Global também vai ao 
encontro da modernização do Instituto: “É uma oportunidade para estarmos cada vez mais próximos de dire-
tores financeiros de altíssimo nível e fomentar discussões de cunho muito mais estratégico no IBEF”. Ao longo 
de 2014, o IBEF Global irá promover eventos direcionados para esses executivos.

anos, é a idade da maioria dos expatriados 
que fazem viagens de longo prazo

Fonte: Mercer35 e 55
Entre

Herman Hanssen
(Phillips)

Patrício Espinosa
(IBM)
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Experiência valorizada
Marcelo de Lucca, diretor do Page Group, empresa especializada em recru-

tamento para top management, destaca que o executivo com experiência inter-
nacional relevante é extremamente bem-visto no mercado. A vivência fora do 
Brasil proporciona inúmeros benefícios para o desenvolvimento da carreira, prin-
cipalmente do ponto de vista de ganho cultural. “Ele terá que entender quais são 
as peculiaridades daquele país, se adaptar e tirar o maior proveito daquela cultura 
para fazer com que o trabalho dele seja potencializado. Isso traz uma experiência 
que é difícil de ser construída no Brasil. Consequentemente, ele terá uma vanta-
gem competitiva.”

A expatriação também possibilita a construção de relações mais sólidas dentro 
da organização. “Um executivo que trabalha numa multinacional americana, por 
exemplo, e vai passar de dois a três anos nos Estados Unidos, certamente vai 
criar uma relação com as pessoas que estão na matriz. No eventual retorno dele 
para o Brasil, essa exposição que ele construiu na matriz vai facilitar caminhos e 
negociações”, completa o diretor do Page Group.

Além disso, abrem-se portas para novas experiências, já que o executivo terá a 
vivência internacional necessária para fazer um movimento para outras filiais da 
organização. Para as empresas brasileiras, ter um executivo com experiência inter-
nacional também é algo valorizado, uma vez que ele poderá introduzir melhores 
práticas e irá agregar para que a empresa desenvolva sua atuação no exterior. v

O que CFOs brasileiros aprenderam no exterior

André Luis Rodrigues, CFO da JHSF Participações

“Desde o momento em que eu entrei em uma multinacional, eu entendi que para cres-
cer na empresa eu precisaria de uma experiência internacional. Sempre deixei bem claro 
para a organização que eu queria ser expatriado”, afirma o executivo, que foi vencedor 
do Prêmio Equilibrista em 2013. A primeira expatriação ocorreu aos 30 anos de idade, na 
Alemanha. Assumiu o cargo de diretor financeiro mundial de uma unidade de negócios, 
na multinacional em que trabalhava, com responsabilidade direta sobre seis países: Es-
tados Unidos, Brasil, Venezuela, França, Alemanha e Rússia. Rodrigues destaca que seu 
maior aprendizado foi liderar equipes multiculturais e engajá-las para atingir os objetivos 
que eram necessários. Ele diz que fazer muitas perguntas para entender as diferenças 
culturais e ter humildade para reconhecer as eventuais gafes são passos importantes para 
uma boa adaptação.

“Sempre procurei me aconselhar antes de fazer qualquer movimentação importante com minhas equipes. Busquei 
apoio junto ao responsável da área de recursos humanos para entender as diferenças e, assim, passar a mensagem 
mais precisa para aquela equipe de acordo com a cultura local. Eu tinha gente em vários países e precisava fazer a 
ponte para que essas pessoas trabalhassem em conjunto. Foi uma experiência muito rica.”

Rogério Menezes, CFO da AkzoNobel PPC

Rogério Menezes foi expatriado pela primeira vez aos 26 anos, para a França. Foi o 
primeiro auditor brasileiro da companhia a trabalhar no país. Dois anos depois, desem-
barcou novamente em Paris, como especialista financeiro em um projeto global. Mas o 
seu maior aprendizado internacional aconteceu durante a expatriação para o México, de 
2003 a 2004, na posição de diretor financeiro da divisão química da empresa.

“Eu diria que a experiência de um ano no México equivale à experiência de quatro 
ou cinco anos no Brasil, tamanha é a exposição à problemas que se tem lá. Aprendi a 
tomar decisões com poucas informações e com limitado conhecimento do negócio como 
um todo.” Outro aprendizado importante, que o marcou pessoalmente, foi fazer a gestão 
correta das pessoas. “Mesmo em uma empresa multinacional, existem critérios de ava-
liação que podem mudar de acordo com a cultura local. É preciso conhecer o histórico e 
respeitar os métodos que são aplicados no país”, completa.

George Cavalcante, diretor de finanças corporativas e country controller da ITW

A expatriação de George Cavalcante para a Venezuela aconteceu em um momento po-
lítico delicado. Hugo Chávez acabava de ser eleito presidente e tinha uma grande agenda 
de mudanças institucionais para o país, com vários impactos do ponto de vista econômico 
e fiscal. Para o executivo, o período mais difícil foi conduzir os negócios em meio a uma 
greve geral no país, que durou dois meses. Na época, Cavalcante era diretor financeiro 
de um escritório comercial e de uma empresa recém-adquirida no país pela multinacional 
em que trabalhava.

“Havia muitas dificuldades para operar e exportar. Fizemos uma força tarefa e conseguimos, com uma série de 
medidas, atender nossos clientes prioritários, que tinham contas globais. Também foi preciso negociar mudanças 
com as autoridades locais. No final, a operação se mostrou viável e conseguimos trazer os resultados necessários”, 
afirma Cavalcante. Outro grande desafio, durante os três anos na Venezuela, foi a liderança. Ficou evidente a im-
portância de conviver e interagir com cada pessoa para que as equipes atingissem as metas e fizessem a entrega nos 
prazos corretos. “Cada país tem a sua cultura e tem uma história que explica o comportamento das pessoas. É muito 
mais produtivo entender esse comportamento e interagir com ele de forma positiva do que impor uma conduta que 
você julga como a correta, mas que não se adapta à cultura local.”

Daniela Meili, CFO da Henkel

Daniela Meili foi expatriada em 2002, aos 26 anos de idade, para trabalhar na área 
de projetos financeiros da Henkel na Alemanha. O desafio inicial, que era de dois anos, 
acabou se transformando em uma experiência de 10 anos fora do Brasil. O terremoto do 
Chile, em 2010, gerou um dos momentos mais difíceis da sua vida. Nessa época, Daniela 
acabava de assumir a posição de CFO e de diretora administrativa da Henkel no país. 
“Foi exatamente no período de transição e era época de férias. Foi difícil encontrar as 
pessoas, ficamos sem comunicação. Nesse momento, você tem que ser uma fortaleza para 
quem está dentro da empresa. Você não pode desabar. E tem que ser muito ágil, pois o 
Brasil e a Alemanha (matriz) não sabem o que está acontecendo. Os efeitos do terremoto 
duram meses e fiquei preocupada com a segurança do prédio.”

Apesar do susto, Daniela conta que o Chile se tornou um país do coração. Morou lá 
por três anos e meio. A experiência de trabalhar em um país menor permitiu um grande aprendizado até assumir 
a posição de CFO no Brasil. “O sonho de trabalhar em outros países vale a pena. Você tem que trabalhar muito – 
tanto para chegar lá, mostrando que você é capaz, como também para não deixar a peteca cair durante o desafio.  
A expatriação não é uma forma de ganhar dinheiro; é um caminho para você crescer como pessoa.”

Marcelo de Lucca
(Page Group)
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Incluindo variáveis não quantitativas 
ao avaliar a aquisição de softwares 
– Uma sugestão de modelo 

Artigo

Este artigo tem como objetivo apontar um modelo ma-
temático que considere os fundamentos da tradicional 
teoria financeira, aplicados aos diversos aspectos que os 
gestores de finanças precisam considerar ao avaliar aquisi-
ção de softwares. Construiremos um modelo que conside-
rará não somente variáveis quantitativas, mas também as  
variáveis qualitativas que também representam desafios 
nas suas mensurações e de aspecto relevante nas tomadas  
de decisões.

Os modelos atuais
Calcula-se que o valor pago ao fornecedor de um softwa-

re representa apenas 10% do valor total do TCO (Total Cost 
Ownership). Por esta razão, ele é comparado a uma “ponta 
do iceberg”. Publicações recentes1 incluem variáveis mais so-

fisticadas como frozen costs (custos congelados), que seriam 
os custos de oportunidade na utilização de uma linha de cré-
dito ou verba orçamentária, e savings from energy efficiency, 
economias nas contas de energia. Com a vinda do SAAS 
(Software As A Service) e a possibilidade de utilização de as-
sinaturas ou licenças de programas “na nuvem” criou-se o 
conceito de Total Cost of (Non) Ownership n-TCO.

Os benefícios financeiros advindos da aquisição de sof-
twares começaram a ser incorporados aos modelos e rece-
beram o nome de Total Benefits of Ownership (TBO); por 
decorrência natural, conceitos de ROI (Retorno sobre o In-
vestimento) e de Payback foram incluídos.

Para efeito didático, apresentamos uma tabela com algumas 
destas variáveis separadas entre “diretamente quantificáveis” 
e “não diretamente quantificáveis (ou não quantitativos)”.

Por Carlos Villafuerte Oyola
Sócio e CFO da e-Xyon Tecnologia e Informação

Um dos primeiros trabalhos abordando aspectos “não 
quantificáveis” foi o de Michael S. Bandor2. Bandor cria ta-
belas onde pondera cada fator relevante na tomada de deci-
são (funcional, intangível e de risco) dando notas que vão de 
-1 a 1 em escalas de 0,5 para cada um desses aspectos. Atri-
bui, ainda, ponderações a cada critério de decisão, num to-
tal de soma 100%, conforme o exemplo na tabela 2 extraída  
da sua publicação.

Murray Cantor3 aponta modelos de Monte Carlo nas suas 
construções. Dois fundamentos financeiros são considera-
dos na sua abordagem: o custo do dinheiro no tempo e o 
risco dos eventos futuros realmente acontecerem. Intro-
duzindo o conceito de Valor Presente Líquido (VPL), avalia 
projetos com ciclos de vida diferente.

Construindo um novo modelo
A boa técnica financeira nos ensina que o método de 

VPL é o mais apropriado para avaliação de fluxos de caixa.  
Os fluxos de caixa serão compostos dos valores recorrentes 
nos impactos de caixa quantificáveis diretamente ao longo 
da vida dos projetos. Utilizamos como taxa de desconto 
para os fluxos de caixa o conceito de Custo de Capital da 
empresa ou então Custo de Oportunidade.

Incorporando os conceitos do CAPM (Capital Asset Pri-
cing Model)4, verificamos que taxas de retorno estão sempre 
compostas de expectativas de risco divididas em “diversifi-
cáveis” e “não diversificáveis”. Risco não diversificável seria 
o risco que todo ativo incorreria junto com o mercado como 
um todo. Já risco diversificável seria o risco de determinado 
ativo que é próprio das suas características ou expectativas 
individuais de desempenho. Então temos:

Taxa de Desconto
(1 + in)n = (1 + RNDn)n  x  (1 + σn)n

Onde:
in =  Taxa de desconto do fluxo de 

caixa para o período n
RNDn =  Taxa de retorno não diversificável para 

o período n (Custo de Capital)
σn = Taxa de risco diversificável para o período n

Havendo um conjunto de fornecedores de softwares que 
enfrentam as mesmas condições de mercado (RND), preci-
samos estabelecer um parâmetro que nos permita apontar 
as diferenças individuais de cada fornecedor e que poderão 

Tabela 2 – Ponderação de variáveis a considerar na aquisição de Softwares

Tabela de Decisão: Exemplo 1  Alternativas / Notas Obtidas

Sistema 1 Sistema 2

Item  Critério de Decisão Peso Obtida Ponderada Obtida Ponderada

A Arquitetura Amigável 20% 1.0 20.00% 1.0 20.00% 

B Tolerância a Estresse 10% 1.0 10.00% 1.0 10.00% 

C Escalabilidade 10% 1.0 10.00% 1.0 10.00% 

D Reputação do Fornecedor 10% 0.5 5.00% 1.0 10.00% 

E Nível de Suporte do Fornecedor 10% 0.5 5.00% 1.0 10.00% 

F Menor TCO 10% 0.0 0.00% 1.0 10.00% 

G Integrável a outros Sistemas 10% 1.0 10.00% 1.0 10.00% 

H Fornecedor de Produto Exclusivo 5% -0.5 -2.50% 1.0 5.00% 

I Clareza das Regras de 
Administração e Parametrização

15% 1.0 15.00% 0.5 7.50% 

TOTAL 100% 72,5% 92,5%

Tabela 1 – Variáveis a considerar na aquisição de Softwares

Custos Benefícios

Quantificáveis
- Licença de uso
- Implantação, manutenção, treinamento
- Garantias, seguro
- Infraestrutura de TI e escalabilidade
- Energia
- De reposição/upgrade
- Backup
- Mão de obra
- Custos de oportunidade (financeiros)

Quantificáveis
- Aumento de produtividade
- Diminuição de custos (processos e mão de obra)
- Benefícios fiscais
- Ganho esperado de market share

Não quantificáveis:
- Impacto ambiental
- Mudança de tecnologia
- Descontinuidade de fornecimento (supplier default)
- Probabilidade de fracasso
- Reputação não consolidada do fornecedor 

Não quantificáveis:
- Reforços positivos de marca (inovação, 

empreendedorismo, liderança etc.)
- Melhoria no ambiente de trabalho
- Aumento na expectativa da continuidade dos negócios
- Associação com nomes consolidados no mercado

As notas em escalas de 0,5 (começando em -1) indicam:

Nota Definição

1,0 Atende plenamente ao critério de decisão

0,5 Atende parcialmente ao critério de decisão

0,0 A solução não traz contribuição ao critério de decisão

- 0,5 Atende com algumas insatisfações ao critério

- 1,0 Não atende aos critérios de decisão
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afetar a tomada de decisão. Trataremos isso como sendo 
um “risco não diversificável”. Usaremos tabelas semelhantes 
às propostas por Bandor5.

Como o risco diversificável poderá afetar a taxa de des-
conto total, devemos encontrar um fator que ajuste essa 
taxa considerando a análise individualizada de cada forne-
cedor quando ponderamos as suas avaliações. Trabalhare-
mos, então, inferindo uma taxa aceitável de risco diversificá-
vel “padrão” que deverá ser ajustada para cada fornecedor 
de acordo com o resultado de sua avaliação individual.

Para encontrar este valor “padrão”, atribuiremos um valor 
fixo proporcional do risco não diversificável, chamando-o de 
Δ (Delta). Recomenda-se estabelecer um Delta de no míni-
mo 10% de RND com o objetivo de obter valores com algum 
grau de significância no seu impacto. Lembrando que a meta 
não é apurar numericamente esse impacto, mas sim em que 
sentido as avaliações serão afetadas na decisão de aquisição 
de software. Como estamos tratando de uma taxa de des-
conto, Delta deverá assumir sempre um valor negativo. As-
sim, o Valor Presente aumentará quando o risco percebido 
for menor e agirá em sentido contrário para avaliações com 
risco maiores.

Ao Delta atribuído, multiplicaremos o valor de -1 a 1, en-
contrado segundo o resultado da Tabela 2 (Ponderado - w), 
chegando, assim, ao impacto final do risco diversificável de 
cada opção que está sendo avaliada.

Decompondo o risco diversificável

(1 + σn)n = [ 1 + (-Δ x RNDn) x ( -1 = > wn < = 1) ]n

Impacto padrão Avaliação ponderada
diversificável  obtida em n pelo fornecedor

Apresentaremos um exemplo hipotético simulando a ava-
liação individual de uma opção de fornecimento cuja vida 
útil foi estimada em cinco anos e cujas avaliações e premis-
sas estão na tabela 3.

Da Tabela 3, vemos que avaliações acima de zero, isto é, 
que foram consideradas trazendo contribuições positivas 
aos critérios de avaliação (w), acabaram diminuindo a taxa 
de desconto a ser utilizada, o que aumenta o Valor Presente 
encontrado e funciona inversamente quando houve avalia-
ção negativa (-w).

Chegamos assim a um modelo que nos permite conside-
rar tanto os impactos diretamente quantificáveis como os 
não quantificáveis, e que podem ter o seu risco percebido 
e avaliado pelos agentes econômicos envolvidos nas transa-
ções. Variáveis como solidez financeira do fornecedor, ma-
turidade da tecnologia envolvida, risco ambiental, aumento 
de atratividade da marca, criação de barreiras de entrada 
para novos concorrentes etc., poderão ser relacionadas e 
ponderadas para serem consideradas durante um processo 
de avaliação de aquisição de ferramenta corporativa de TI.

Conclusão
A metodologia matemática proposta é derivada daquela 

que os acadêmicos têm apontado até o momento como fun-
damento para finanças e estende os seus conceitos para os 
objetivos buscados neste artigo. Como modelo teórico, ainda 
apresenta a carência de ter sido efetivamente testado em pro-
jeto real de grande porte, havendo passado somente por simu-
lações matemáticas para efeito de testes. Fica aberto o convite 
para o livre uso do modelo dos que assim o desejarem fazer. v

O artigo completo encontra-se disponível em:
http://www.e-xyon.com.br/blog/artigos

1  The transformation of Total Cost of Ownership – publicação da Siemens 
Financial Services GmbH. © Siemens AG 2013 – Março 2013

2  Quantitative Methods for Software Selection and Evaluation – Technical 
Note – CMU/SEI-2006-TN-026 – The Software Engineering Institute – 
Carnegie Mellon University- USA – Setembro de 2006

3  DeveloperWorks – Itens Técnicos – Calcular seu Retorno sobre Investi-
mento para Softwares e Sistemas – IBM 30/05/2012

4  Sharpe, William F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equili-
brium under conditions of risk, Journal of Finance, 19 (3), 425-442

5 Ibidem4
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Tabela 3 – Exemplo de tabulação de risco diversificável

n w RND -Δ

Impacto 
padrão 

diversificável 
ajustado do 
fornecedor

(1 + σn)n

Fórmula 3

Taxa de 
desconto

(1 + in)n

sem impacto

Nova taxa 
de desconto

1 0,75 4% -10% -0,003 0,997 1,0400 1,0369

2 0,75 4% -10% -0,003 0,997 1,0816 1,0784

3 0,50 4% -10% -0,002 0,998 1,1249 1,1226

4 0,00 4% -10% 0,000 1,000 1,1699 1,1699

5 -0,25 4% -10% 0,001 1,001 1,2167 1,2179

Artigo INEPAD

Perspectivas 
para 2014

O ano de 2013 foi bastante movimentado para a política e economia brasileira. 
O ano foi marcado pelos protestos de junho, pelo aumento da taxa básica de ju-
ros, que havia despencado no decorrer de 2012, e pela desvalorização do real vide 
o dólar. Além disso, 2013 também foi um ano movimentado internacionalmente.

Nos EUA serviços públicos foram paralisados devido ao teto da dívida pública 
ter sido atingido, dessa forma os funcionário foram proibidos de trabalhar, visto 
a impossibilidade de receberem seus salários. Esse problema foi contornado, em 
última hora, com a aprovação da elevação do teto da dívida americana. Também 
existiram expectativas de que as medidas de estímulo a economia adotada no 
governo Bush, para combate à crise, seriam cortadas, porém esse corte deve ficar 
para os próximos anos.

Já a Europa continua com problemas vindos desde a crise de 2008, porém com 
agravamento em 2012. As taxas de desemprego em países como Espanha, Por-
tugal, Itália e Grécia estão todas acima de 10%, sendo que a Espanha encontra-se 
em pior situação, com taxa de desemprego de 25%. Além de problemas ligados ao 
desemprego, esses países também possuem dívidas públicas elevadas, chegando 
em alguns casos a mais de 100% do PIB. Além disso, em maio de 2014 ocorrerão 
as eleições europeias, com expectativas de surgimento de partidos “antieuro- 
peístas” em países membros e a pauta de temas polêmicos (planos de austeridade, 
imigração e burocracia).

Na Ásia a China mantém taxas de desemprego elevadas, que devem ficar en-
tre 7% e 8% em 2013 e 2014. Além disso, no fim de 2013 ocorreram plenárias do 
partido comunista, que devem trazer algumas mudanças, principalmente sociais. 
Já o Japão mantém taxas de crescimento, com políticas fiscal e monetária expan-
sionista, sinalizando uma maior recuperação da sua economia

Já no Brasil o ano, como dito, foi marcado pelo aumento da taxa Selic e pela 
elevação do preço do dólar, dessa forma essas variações muitas vezes terão efei-
tos nos indicadores que serão analisados a seguir. Vale lembrar que 2014 será ano 
de eleição no Brasil e também sediaremos a Copa do Mundo, assim esses eventos 
também podem ter impacto em alguns indicadores.

A política monetária brasileira
Um importante indicador para a economia é o seu índice de preços visto a sua in-

fluência em diversos outros índices econômicos. No caso brasileiro tem-se o IPCA 
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo) medido pelo IBGE que é usado como ín-
dice oficial do governo para medir o comportamento no nível geral de preços. Anali-
sando os dados do gráfico 1 pode-se perceber que a inflação acumulada entre dez/09 
e dez/13 é de 27,4% e que em média tem-se uma inflação mensal de 0,49% a.m.  
No Brasil, existe o Comitê de Política Monetária que estipula as metas para a in-

Por Prof. Dr. Alberto Borges Matias 
com o apoio de João Gabriel Sehn
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flação. A meta brasileira é de 4,5% ao ano, com margem de 
2%. Dessa forma, o Bacen passa a atuar de forma a manter 
os níveis de inflação dentro da meta. No caso de 2013 a infla-
ção acumulada foi de 5,91%, assim ficando no limite superior 
da meta. Para 2014 a expectativa inicial do mercado com re-
lação à inflação é fechar o indicador em 6%. Além disso, há 
uma tendência de alta nesse valor esperado.

Gráfico 1 – IPCA e inflação acumulada (INEPAD & 
BCB)

Outro índice econômico fundamental relativo à política 
monetária é a taxa básica de juros. Recentemente a taxa 
Selic passou a estar mais em foco, visto a brusca queda dos 
juros ocorrida a partir de 2012, passando de 11% a.a. em 
jan/12 a 7,25% a.a. em novembro do mesmo ano. Porém, 
a partir do segundo trimestre de 2013 o Copom já passou 
a elevar a taxa básica, assim, em dez/13, a Selic alcançou 
dois dígitos novamente: 10% a.a., gráfico 2. Para 2014 as ex-
pectativas do mercado em relação à taxa Selic são de um 
leve aumento: para 10,5% a.a. na média de fim de período. 
É importante levar em consideração que a taxa básica de 
juros é utilizada pelo governo como instrumento para conter 
variações na inflação e no câmbio, logo, o comportamento 
dessas variáveis é inter-relacionado.

Gráfico 2 – Taxa Selic definida pelo Copom (INEPAD 
& BCB)

Ainda no campo da política monetária, o mercado de cré-
dito segue impulsionado pelo cenário de manutenção do em-
prego e controle da inadimplência. Nota-se, no gráfico 3, um 
crescimento relevante no período apresentado, de nov/09 a 
nov/13. O saldo total passou de R$ 1,4 trilhão para R$ 2,65 
trilhões, o que representa um aumento real de 51% no perío-

do. Esse crescimento veio principalmente da modalidade de 
PF, que passou de R$ 620 bilhões para R$ 1,2 trilhão, cresci-
mento real de 59%. Já a modalidade PJ apresentou cresci-
mento real de 45%, passando de R$ 780 bilhões para R$ 1,4 
trilhão. Embora esse crescimento maior da modalidade PF, 
as participações permaneceram estáveis, sendo que as pes-
soas físicas foram responsáveis por 46% dos saldos totais do 
mercado de crédito (em 2009 eram responsáveis por 44%).

Mesmo com tal expansão, o mercado de crédito brasileiro 
ainda é pouco desenvolvido visto sua participação de 55,6% 
do PIB. Se compararmos esse valor a mercados como o dos 
EUA, com 183% do PIB em 2012, da China, com 133% do 
PIB em 2012, ou, até mesmo, do Chile com 73% do PIB em 
2012. Nota-se que o mercado de crédito brasileiro ainda 
tem muito a crescer, e espera-se que esse ritmo de cresci-
mento seja mantido para o ano de 2014.

Gráfico 3 – Mercado de crédito brasileiro – Saldos 
(INEPAD & BCB)

A análise do mercado de crédito também pede uma análise 
das suas taxas de inadimplência (atrasos entre 15 e 90 dias) 
e de insolvência (atrasos maiores que 90 dias), gráficos 4 e 
5. Dessa forma, nota-se que as taxas de inadimplência re-
cuaram. Para a modalidade PF as taxas passaram de 6,84% 
para 5,75% entre nov/11 e nov/13. Já para a modalidade PJ as 
taxas variaram de 1,55% para 1,33%. Com isso, a taxa geral 
também apresentou recuo, passando de 3,85% para 3,29% 
no mesmo período. Não há expectativa de mudança para 
2014, considerando a manutenção das taxas de juros e do vo-
lume ofertado, o padrão deve permanecer em 2014.

Gráfico 4 – Inadimplência (atrasos entre 15 e 90 dias) 
(INEPAD & BCB)
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Artigo INEPAD
A insolvência seguiu o padrão ocorrido com a inadim-

plência. A modalidade de pessoas físicas apresentou recuo 
de 5,7% a 4,5% entre nov/11 e nov/13, já a modalidade de 
pessoas jurídicas passou de 2,1% para 1,93%. Já o agrega-
do passou de 3,67% para 3,07% no mesmo período. Assim 
como com a inadimplência, não há expectativa de aumento 
ou mudança nesse padrão.

Gráfico 5 – Insolvência (atrasos acima de 90 dias) (INE-
PAD & BCB)

A política cambial brasileira
Em relação à política cambial, provavelmente, a variável 

mais importante é a taxa de câmbio no contexto de 2014. 
Ao analisar a evolução da taxa de câmbio no Brasil, gráfi-
co 6, nota-se o aumento no câmbio, ou seja uma desvalo-
rização do real. A taxa passou de R$ 1,74 em dez/09 para  
R$ 2,34 em dez/13. Esse comportamento revela uma fuga 
de capital estrangeiro do Brasil, que pode ter ocorrido de-
vido a uma melhora do cenário internacional, com os sinais 
da recuperação das economias desenvolvidas. A expecta-
tiva do mercado é de que o dólar continue a se valorizar e 
chegar a R$/US$ 2,45 em 2014, tendo em vista os sinais de 
retomada da economia norte-americana.

Gráfico 6 – Taxa de câmbio (INEPAD & BCB)

Outro item relevante em política cambial é o comporta-
mento da balança comercial, ou, basicamente, as expor-
tações e importações (gráfico 7). No período analisado, 
dez/09 a dez/13, há evolução nas exportações, que passa-
ram de US$ 14,5 bilhões e relação volume e preço de 2,63, 
para US$ 20,8 bilhões e 2,37, o que representa 44% de cres-

cimento e uma queda na relação preço e volume, o que re-
presenta um aumento no valor dos produtos exportados. Já 
nas importações, que passaram de US$ 12 bilhões e relação 
volume e preço de 0,77 para US$ 19 bilhões e 0,68, ou seja, 
um crescimento de 48% e, novamente, uma queda na rela-
ção volume e preço. Os níveis de exportação e importação, 
porém, já foram mais elevados, tendo os valores máximos em 
ago/11, US$ 26,1 bilhões para exportações e US$ 22,2 bilhões 
para importações, com pico no terceiro trimestre de 2011.  
Já o saldo teve seu pico em dez/10 alcançando US$ 5,3 bi-
lhões, e a evolução da série no período foi de US$ 610 milhões 
para US$ 1,7 bilhão. Para 2014, segundo estimativas do Ba-
cen, o Brasil deve fechar o ano com US$ 8,3 bilhões de saldo.

Gráfico 7 – Balança comercial brasileira (INEPAD  
& BCB)

A balança comercial influência o saldo em transações 
correntes, juntamente com a conta de serviços e rendas 
e as transferências unilaterais. O saldo em transações cor-
rentes representa o resultado das operações com o exte-
rior. Seja em transações de bens (balança comercial) ou por 
contratação de serviços ou envio de rendas (viagens inter-
nacionais, lucros e dividendos, juros etc). Conforme o grá-
fico 8, nota-se que o saldo em transações corrente passou  
de US$ -3,3 bilhões para US$ -5,1 bilhões entre nov/09 e 
nov/13. Entretanto, o pico da série foi em jan/13 quando o 
valor alcançado foi de US$ -11,3 bilhões.

Gráfico 8 – Saldo em transações correntes (INEPAD 
& BCB)
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Visto a política governamental de acúmulo de divisas, as 
reservas internacionais brasileiras apresentavam tendência 
de crescimento até meados de 2012. Já no ano de 2013 a série 
apresentou maior estabilidade, mas com valores decrescen-
tes. Conforme é possível observar no gráfico 11, as reservas 
internacionais passaram de US$ 240 bilhões em dez/12 para 
US$ 378 bilhões em out/13 e, por fim, fecharam 2013 com 
valor de US$ 359 bilhões. Os níveis de reservas mais elevados 
são justificados para uma maior segurança em eventuais cho-
ques cambiais. O que em 2014 pode ser útil, visto a melhora 
da economia americana, e, por ventura, o corte das medidas 
de estímulo à economia adotadas no governo Bush.

Gráfico 11 – Reservas internacionais (INEPAD & BCB)

A política fiscal brasileira
O resultado primário do governo central considera o total 

de receitas e despesas do governo, sendo o resultado igual 
a sua diferença. Dessa forma, conforme gráfico 12, entre 
nov/09 e nov/13 as receitas passaram de R$ 74 bilhões para 
R$ 126 bilhões, o que representa um crescimento real de 
36%. Já as despesas passaram de R$ 63 bilhões para R$ 97 
bilhões, ou seja, um crescimento real de 22%. Além disso, em 
nov/13 o resultado primário alcançou o maior valor da série 
apresentada (R$ 28,7 bilhões) visto um aumento das receitas, 
provavelmente devido ao leilão do campo de Libra, não acom-
panhado pelas despesas. Além disso, no início de 2014 o go-
verno informou que o superávit do governo central deve ficar 
em R$ 75 bilhões, um pouco acima da meta de R$ 73 bilhões.  

Uma das contas que afeta o saldo em serviços e rendas é 
a conta de lucros e dividendos enviados ao exterior, gráfico 
9. Entre nov/09 e nov/13 a conta apresentou pequena va-
riação, passando de US$ -2 bilhões para US$ -2,8 bilhões. 
Porém, o fato mais interessante é que em set/13 houve um 
saldo positivo, de US$ 274 milhões, ou seja, o Brasil recebeu 
mais lucros, ou teve maior parte de seus lucros reinvestidos. 
Assim demonstrando um cenário mais confiável da econo-
mia brasileira, em que os investidores buscam reinvestir seus 
lucros, contando com a rentabilidade futura.

Gráfico 9 – Lucros e dividendos enviados ao exterior 
(INEPAD & BCB)

Já o Investimento Estrangeiro Direto (IED) apresentou 
um grande crescimento das médias mensais: passando de  
US$ 2,1 bilhões em 2009, para US$ 5,2 bilhões em 2013.  
Porém, o valor de 2013 é próximo dos valores de 2011 e 2012 
(US$ 5,5 e US$ 5,4 bilhões respectivamente). Dessa forma, 
demonstrando uma maior estabilidade dos valores nos últimos 
três anos. Isso fica evidente no gráfico 10 em que se percebe 
variações muito mais bruscas em 2009 e 2010, principalmente 
em dez/10 quando o valor da série foi de US$ 15,3 bilhões.

Esse perfil de estabilidade também fica evidente quando 
é feita a soma dos valores anuais, tendo passado de US$ 25 
bilhões no ano de 2009 para US$ 65,2 bilhões no ano de 
2012. Já 2013 apresenta valor de US$ 57,5 bilhões, porém só 
há dados até nov/13, ou seja pro fim ele ficará próximo dos 
valores de 2012 e de 2011 (US$ 66 bilhões).

Gráfico 10 – IED: Investimento Estrangeiro Direto (Lí-
quido) (INEPAD & BCB)
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Gráfico 12 – Resultado primário do Governo Central 
(INEPAD & BCB)

Dessa forma, a meta para o ano de 2014 deve ficar em cerca 
de 2% do PIB brasileiro. Considerando o ano eleitoral, as con-
tas do governo terão atenção redobrada, com possível priori-
zação de investimentos e sustentação dos serviços da dívida.

Já a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) apresentou 
uma diminuição no período analisado (nov/09 a nov/13). 
Passando de 51,6% do PIB para 48%, conforme visto no 
gráfico 13, ou seja, uma diminuição de 2,7 pontos percen-
tuais (p.p.). O governo federal é o que apresenta maior 
participação na DLSP, já o banco central contribui para a 
diminuição da dívida, visto que é um credor. Ao comparar 
o Brasil a outros países, como EUA, com 78% de dívida 
pública, e França com 93%, pode-se perceber que temos 
uma baixa relação dívida/PIB. É importante entender que 
o maior problema da dívida brasileira não é seu tamanho, 
mas sim os seus serviços, ou seja, os juros que o governo 
deve pagar, dessa forma exigindo sacrifícios para que seja 
atingida a meta do superávit primário.

Gráfico 13 – DLSP: Dívida Líquida do Setor Público 
(INEPAD & BCB)

A política de rendas brasileira
O PIB mensal brasileiro passou de R$ 298 bilhões em 

nov/09 para R$ 417 bilhões em nov/13, o que representa um 
crescimento real de 11,5%, gráfico 14. Porém, em termos 
anuais a maior parte do crescimento proveio de 2010, com 
crescimento real próximo a 7,5%. Já em 2011 apresentou 
crescimento real de 2,7% e em 2012 de 0,87%. Para 2014 a 
previsão inicial do mercado para o crescimento de PIB bra-
sileiro é de 1,99%.

Gráfico 14 – PIB (Valores Correntes) (INEPAD & BCB)

Nota-se, no gráfico 15, que o rendimento médio efetiva-
mente recebido pelas pessoas ocupadas apresentou melhora 
no período, passando de R$ 1.690 em out/09 para R$ 1.964, 
um crescimento real em torno de 16%. Esse padrão de cres-
cimento deve se manter em 2014, visto as medidas de in-
centivo ao desenvolvimento e a baixa taxa de desemprego. 
Também com o ano de eleição, é provável que o governo 
priorize a manutenção desse indicador, visto que é uma me-
dida popular.

Gráfico 15– Rendimento médio efetivamente recebido 
– Pessoas Ocupadas (INEPAD & IBGE)

Considerações finais
Prevemos para 2014, em relação a 2013:

1. No tocante à política monetária: provável manutenção 
da taxa de inflação acompanhada de uma leve alta na 
taxa básica de juros e a continuidade da expansão do 
mercado de crédito.

2. No tocante à política fiscal: visto as eleições pode-se es-
perar uma possível priorização de investimentos e susten-
tação dos serviços da dívida.

3. No tocante à política cambial: aumento na taxa cambial 
(próxima a R$/US$ 2,45) visto os sinais de recuperação 
da economia americana. Também é possível prever ma-
nutenção nas reservas internacionais, déficit comercial e 
leve melhora no saldo da balança comercial.

4. No tocante à política de rendas: manutenção elevada das 
taxas de emprego e de renda, com sustentação do nível 
de atividade.

Desejamos um ano de desafios e conquistas! Um excelen-
te 2014 a todos! v
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A nova era dos bancos 
no mundo da nuvem

Insights Tecnológicos

Agilidade não é uma palavra que é frequentemente 
associada a alguns departamentos de TI, especial-
mente no setor bancário. Mas a computação em 

nuvem está mudando isso. Os bancos têm muitas razões 
para apreciar esse tipo de tecnologia, em função do menor 
custo, padronização e estabilidade que oferece. A nuvem 
torna seu negócio mais ágil e sensível às mudanças de mer-
cado e às necessidades dos clientes. Cloud computing, por-
tanto, está se tornando uma opção aos bancos que querem 
oferecer novos produtos ao mercado mais rapidamente, 
acelerar suas agendas de crescimento e entrar em merca-
dos estrangeiros.

Um exemplo que conheço bem é o de um grande banco 
multinacional que precisava acelerar o desenvolvimento de 
testes de novos produtos. Essas tarefas comprometiam seus 
20 mil desenvolvedores e levavam até 45 dias para gerar um 
projeto efetivamente. Hoje, o banco usa uma nuvem priva-
da para os novos projetos, o que permite que os desenvol-
vedores ao redor do mundo tenham todos os recursos de 
que necessitam em um ambiente de nuvem compartilhado. 
Dessa forma, conseguem criar novas soluções em cerca de 
20 minutos, e isso acontece porque cada desenvolvedor tra-
balha em uma única plataforma.

Há também o caso de um banco escandinavo que usou 
a nuvem para integrar rapidamente as operações de outro 
banco recém-adquirido. A companhia foi capaz de testar e 
simular os seus novos sistemas antes de entrar em funciona-
mento. E o seu modelo de precificação sob demanda – que 
cobra apenas recursos utilizados e consumidos – permitiu 
liberar o poder de processamento que não era mais neces-
sário. Desde a fusão, o banco comprado conquistou mais de 
10% do market share do país.

Fato é que os bancos estão entre os maiores e mais so-
fisticados consumidores de tecnologia. Eles construíram 
algumas das maiores e mais seguras redes do mundo e mon-
taram exércitos de programadores para escrever linhas de 
código e manter programas de software. Contudo, algumas 
vezes essa mesma escala não funciona quando as organi-
zações precisam criar e lançar novos produtos e serviços.  

E, no mundo das finanças, que vive em constante mudança 
e rápida evolução, eles não podem pagar por isso. Vemos en-
tão concorrentes mais ágeis introduzindo soluções baseadas 
em nuvem que oferecem gestão integrada de riscos, análise 
preditiva em tempo real, transformação de core banking, sis-
temas de dinheiro móvel e muito mais.

Cloud computing é uma grande oportunidade. Mas para 
torná-la benéfica para o negócio, os bancos precisam pri-
meiro pensar grande sobre o que podem fazer com essa tec-
nologia e compreender de que maneira a solução se encaixa 
em seu negócio. Não importa se eles começam apenas com 
uma aplicação piloto específica ou processo de negócio – ou 
simplesmente mergulham profundamente na nuvem antes 
de qualquer coisa; o mais importante é considerar que a ve-
locidade é fundamental no mercado competitivo de hoje.

Aproveito então para listar cinco dicas para ajudar os ban-
cos a começar sua jornada em cloud computing:

1. Pense grande, mesmo começando “pequeno”, e cons-
trua sua nuvem de forma consistente.

2. Desenvolva um plano de negócios. Tecnologia em nu-
vem vem impulsionando novos modelos de negócios, e 
não apenas gerando economia em TI.

3. Comece com um projeto piloto e, aos poucos, vá di-
recionando a entrega das aplicações de forma a criar 
melhorias para o negócio.

4. Lembre-se que nem todos os volumes de trabalho são 
adequados para a nuvem.

5. Construa a equipe certa. Claro que o departamento 
de TI desempenhará um papel de liderança, mas vale 
incluir executivos de outras áreas-chave, como marke-
ting e RH, e até mesmo usuários finais para ajudar a 
acelerar os resultados.

Bancos vêm sendo desafiados a responder rapidamente 
às demandas, a consumidores conectados, a cenários eco-
nômicos e regulatórios em constante mudança. Cloud com-
puting possibilita que as organizações transformem – e mu-
dem – o rumo dos negócios rapidamente, além de melhorar 
a performance produtiva de qualquer parte da organização, 
não somente de TI. v

Por José Luis Spagnuolo
Diretor de Smarter Analytics 
da IBM Brasil
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Provisões e passivos 
contingentes de tributos 
não constituídos

Ponto de Vista

Diversas questões tormentosas apresentam-se no 
julgamento pelas áreas contábeis, financeiras e ju-
rídicas acerca de “provisões” e de “passivos con-

tingentes”, valendo-nos dos termos utilizados pelo Pronun-
ciamento Técnico CPC 25. Há, em jogo, interesses que 
envolvem distribuição de dividendos, valor de mercado de 
companhias abertas, negociações relativas a combinações 
de negócios (M&A), tomada de empréstimos em institui-
ções financeiras, dentre outros.

Neste texto, vamos nos ocupar do julgamento sobre a 
necessidade de provisionamento e sobre o nível de deta-
lhamento da divulgação de obrigações relativas a tributos 
que ainda não foram constituídos pelo Fisco, nem mesmo 
pelo contribuinte. Ou seja, de casos em que não tenha sido 
formalizado qualquer ato de cobrança por parte das autori-
dades fiscais, ou que não foram levados pelo contribuinte à 
discussão judicial, muito menos constem informações a seu 
respeito nas declarações fiscais apresentadas.

As “provisões” constituem-se em “passivo”, e desse modo 
vêm a ser contabilizadas, por se tratar de “obrigações pre-
sentes” e por ser “provável” o seu pagamento, tal como dis-
posto no Pronunciamento supracitado.

Também seguindo o Pronunciamento em questão, tem-
-se que os “passivos contingentes”, por sua vez, não são 
contabilizados porque dizem respeito a “obrigação possível 
que resulta de eventos passados”, mas “cuja existência será 
confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais 
eventos futuros incertos não totalmente sob controle da en-
tidade”; ou quando se ateste que “não é provável” seu paga-
mento, ou não seja confiavelmente mensurável o seu valor.

Estamos tratando de casos em que não há qualquer ato 
de cobrança do tributo em andamento, seja pela ausência 

de autos de infração, seja porque nem mesmo o contribuin-
te veio a informar o seu valor – o que se passa por conta 
de sua interpretação da legislação tributária ou dos julga-
dos dos tribunais administrativos e judiciais. Não há tributo 
constituído porque, pura e simplesmente, perante o Fisco, 
ele ainda não existe.

É nítido, portanto, que a divulgação de informações sobre 
tributos nessa situação incorre na situação tratada no item 92 
do CPC 25, de modo que pode vir a prejudicar “seriamente 
a posição da entidade”, em meio a uma potencial “disputa” 
com o Fisco. Não é razoável exigir que o próprio contribuin-
te divulgue dados que possam fornecer ao Estado elementos 
que levem à sua autuação, notadamente em casos nos quais 
disponha de fundada dúvida acerca da legitimidade do tributo 
e até mesmo sobre sua tempestiva cobrança – que poderá 
nem mesmo vir a ser movida se excedido o prazo de deca-
dência que vai, em regra, de cinco a quase seis anos.

O CPC, a esperar que casos assim sejam “extremamente 
raros”, explicita que a entidade não precisa divulgar “todas” 
as informações exigidas no texto do normativo, mas “deve 
divulgar a natureza geral da disputa, juntamente com o fato 
de que as informações não foram divulgadas com a devida 
justificativa”. Isso, naturalmente, se for avaliado ao menos 
como “provável” ou “possível” o pagamento do tributo, 
mesmo que se trate de obrigação tributária apropriável por 
competência, assim como de tributo cuja inconstitucionali-
dade da lei que regula sua cobrança seja ainda discutível com 
fundamentos razoáveis.

Com isso, os interesses dos usuários das demonstrações fi-
nanceiras e dos contribuintes são preservados, sem prejuízo 
do regular exercício dos poderes-deveres do Fisco de fisca-
lizar, constituir e cobrar os tributos que sejam devidos. v

Por Alexandre Sansone Pacheco. Vice-coordenador da Comissão 
de Tributos do IBEF SP e Professor da FGV/SP
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Por Octavio de Barros

É difícil a situação dos países emergentes considerados frágeis. O Brasil caiu na vala comum dos “frágeis”. Exageros 
à parte, temos que reconhecer que contribuímos para sermos classificados dessa forma. O país gastou quase toda 
munição antes da guerra começar e quando ela teve início, a partir de 28 de maio de 2013 (primeiro discurso de Ben 

Bernanke sinalizando o início da redução dos estímulos monetários nos EUA), passou a ser vítima de um ataque especulativo 
convencional como os tantos que enfrentou ao longo de sua história.

A ironia dessa história é que o país acumulou cerca de US$ 375 bilhões de reservas cambiais precisamente para exibir ro-
bustez na sua capacidade de financiamento externo. Mas isso acabou se revelando insuficiente diante da percepção de que os 
Estados Unidos exerceriam a força de um ímã atraindo capitais que antes financiavam confortavelmente os déficits externos 
dos países emergentes. Hoje, claramente, há uma “fuga para a qualidade” e maior aversão ao risco de emergentes, mesmo 
com a economia norte-americana dando sinais de atividade acanhados neste começo de 2014.

Na verdade, o uso de reservas, a esta altura do campeonato, só prejudicaria ainda mais a situação. Reservas foram feitas 
para não serem usadas. Seu papel teórico é meramente dissuasivo. Mas o Banco Central usou corretamente o mecanismo 
de swaps para suprir de liquidez o setor privado. O melhor é que o câmbio encontre o seu lugar e a autoridade monetária 
atue apenas para conter a volatilidade excessiva. É a volatilidade do câmbio que inibe o investidor externo ainda de olho nos 
prêmios oferecidos.

Sabemos que câmbio é confiança, acima de tudo. Quando há mais confiança, mais fluxos voluntários de capitais surgem e 
atenuam a pressão vendedora da moeda nacional. Falta-nos melhorar a confiança nos fundamentos fiscais, acima de quais-
quer outros fundamentos. Estamos tomando antibiótico (juros crescentes) com whisky (fiscal expansionista). Ainda que a 
dose do destilado seja um pouco menor hoje do que foi no passado e tenda a diminuir, ainda estamos com esse tratamento 
inócuo. O país precisa tomar antibiótico com água pura. O ajuste seria muito mais rápido e eficiente.

A cada movimento mais forte e permanente no câmbio, o Banco Central aperta os juros para conter a piora das expecta-
tivas e a demanda agregada, porém o fiscal se mantém pressionando para cima a mesma demanda e suscita dúvidas quanto 
a ajustes de longo prazo. Assim, o câmbio acaba encontrando um terreno fértil para continuar depreciando. Outros fatores, 
naturalmente, também afetam o câmbio, como e evolução das Treasuries de dez anos dos Estados Unidos, o risco de desa-

Tomando antibiótico com whisky 
enquanto se enfrenta um ataque 
especulativo
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Economista-chefe do Banco Bradesco

celeração maior na China, o preço de commodities, o pesado déficit na conta petróleo ampliando o saldo negativo em conta-
-corrente e o risco de dowgrading pela S&P.

O papel dos portfolio managers de todo mundo é justamente o de ficar observando as fragilidades expostas em todos os 
países e legitimamente atacá-las, vendo oportunidades de ganhos. Da mesma forma, no momento em que identificarem 
que a taxa de câmbio chegou a um patamar considerado adequado no apreçamento de ativos em moeda local, voltam suas 
baterias para realocarem recursos em emergentes.

É importante reconhecer que não se fazem mais emergentes como antigamente. Hoje, praticamente todos os emergentes re-
levantes navegam perfeitamente bem no regime de câmbio flutuante, suas políticas monetárias são razoavelmente adequadas e 
suas políticas fiscais bem mais disciplinadas. Diga-se de passagem, que os dados fiscais dos emergentes chamados hoje de frágeis 
poderiam ser classificados como bons. Na comparação com os desenvolvidos, ganham de goleada na competição. O problema 
é realmente de financiamento externo e de realocação de portfólios diante da aversão ao risco do asset class emergentes.

No caso do Brasil tudo seria diferente, se não tivéssemos prolongado excessivamente os estímulos pós-crise, promovido 
pelo menos algumas poucas reformas estruturais e tivéssemos um Banco Central com autonomia por lei. Sempre pressiono 
essa tecla porque não tenho dúvidas de que se o Bacen, desde o início, dispusesse de autonomia formal, o aperto monetário 
que estamos assistindo seria no máximo a metade do atual. Tudo uma questão de credibilidade. Ou seja, estamos assistindo 
a um desperdício de juros.

Agora, precisamos de medidas de choque de confiança que vão além da volta de um superávit primário que estabilize a 
relação dívida bruta como proporção do PIB e um contingenciamento para se chamar de corajoso em um ano eleitoral. Preci-
samos também de continuidade na mobilização do setor privado nos investimentos em infraestrutura que, ainda que tardia-
mente, começam a se ajustar à condições mais atrativas. Precisamos de uma equalização urgente do preço dos combustíveis 
para reanimar o combalido valor da Petrobras, empresa cujo papel tanto impacta o mercado de ações brasileiro. Precisamos 
de uma indicação de uma meta de inflação um pouco menor em 2016 para tentar reduzir a inércia de uma inflação bem acima 
da meta oficial, que já é alta no Brasil.

Os desafios são imensos, mas nada que esteja fora do alcance de uma mudança de atitude e de uma correção de rota. v
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A mulher mais poderosa 
do mundo na atualidade: 
Angela Merkel

Angela Merkel é a mulher mais po-
derosa do mundo, segundo a revista 
americana Forbes. Em dezembro de 
2013, Merkel, a primeira mulher a go-
vernar a Alemanha e a primeira desde 
Margaret Thatcher a comandar um 
grande país europeu, foi reeleita para 
o seu terceiro mandato. Ela é também 
a mais nova chanceler alemã desde a 
Segunda Guerra Mundial, a primei-
ra chefe de governo a representar a 
República Federal da Alemanha, que 
incluiu a ex-Alemanha Oriental, e a 
primeira no cargo com formação em 
ciências naturais. Ela estudou física, 
enquanto seus antecessores estuda-
ram direito, negócios, história ou eram 
oficiais militares, entre outros.

Angela Merkel nasceu no dia 17 de 
julho de 1954 em Hamburgo, Alema-
nha Ocidental, filha de Horst Kasner e 
sua esposa Herlind, uma professora de 
inglês e latim. Embora tenha nascido 
no lado ocidental, ela se mudou para 
o lado oriental poucas semanas após o 
seu nascimento, quando o seu pai vol-
tou para a Alemanha Oriental como 
um pastor luterano. Merkel tem um 
casal de irmãos.

Na escola, foi premiada por sua 
proficiência em russo e matemática. 
Merkel foi educada em Templin, cida-
de situada numa região rural a 80 qui-
lômetros ao norte de Berlim, e na Uni-
versidade de Leipzig, onde estudou 
física de 1973 a 1978. Ela trabalhou e 
estudou no Instituto Central de Físi-

co-Química da Academia de Ciências 
em Berlim-Adlershof de 1978 a 1990. 
Depois de ser laureada com um douto-
rado por sua tese sobre química quân-
tica, trabalhou como pesquisadora e 
publicou vários trabalhos científicos.

Em 1977, Angela casou-se com o es-
tudante de física Ulrich Merkel. O ca-
sal divorciou-se em 1982. Seu segundo 
e atual marido é o químico quântico e 
professor Joachim Sauer, que tem per-
manecido fora dos holofotes da mídia. 
Merkel não tem filhos, mas Sauer tem 
dois filhos de um casamento anterior.

Merkel não era uma jovem politi-
zada. Na noite de 9 de novembro de 
1989, enquanto o Muro de Berlim era 
derrubado e multidões tomavam as 
ruas, Merkel foi relaxar numa sauna, 
numa demonstração de seu pouco en-
gajamento político. Algumas semanas 
depois, porém, ela se filiou ao recém-
-criado partido Despertar Democrá-
tico. Angela tinha 35 anos e, de um 
dia para o outro, decidiu dar um novo 
rumo à sua vida. Vale lembrar que sua 
ascensão política foi rápida. Merkel 
logo se tornou porta-voz do Despertar 
Democrático, que depois se juntou à 
União Democrata Cristã (CDU), par-
tido que a chefe de governo lidera hoje.

Angela Merkel é, antes de tudo, 
cautelosa. Talvez herança de sua for-
mação na antiga Alemanha Oriental, 
onde aprendeu a “esconder o que pen-
sa”. Seu biógrafo, Gerd Langguth, res-
salta que a chanceler, apesar de estar 

sempre sob os holofotes, permanece 
um enigma. “É uma esfinge” por se 
manter discreta, “como aprendeu em 
seus anos sob a ditadura da Alemanha 
Oriental”, escreveu. É considerada 
uma grande negociadora, extrema-
mente habilidosa na busca do consen-
so, qualidade muito importante num 
sistema parlamentar complexo como 
o alemão, onde é preciso governar 
por meio de alianças. Com essa pos-
tura, conhecida como “um passo atrás 
do outro”, Merkel conseguiu evitar o 
colapso da zona do euro e, ao mesmo 
tempo, manter a aprovação de 70% 
dos eleitores alemães, algo que não 
tem precedentes desde a Segunda 
Guerra Mundial.

Os alemães também chamam a 
chanceler de Mutti (mamãe), porque 
inspira a eles uma grande segurança 
em meio à turbulência europeia. Mutti 
é uma senhora de hábitos modestos, 
que pode ser vista nos supermerca-
dos de Berlim comprando batatas 
para a sopa do jantar. “Ela encarna 
o comum dos mortais e isso agrada 
as pessoas”, afirma o cientista políti-
co Oskar Niedermayer ao destacar 
a imagem da mulher que se tornou a 
líder conservadora de sua geração. 
Angela Merkel é uma espécie de mãe 
da Alemanha, um anti-Hitler na ima-
ginação dos alemães. Hitler era o pai 
tirano. Angela é conservadora e sé-
ria, como uma mãe – diz o historiador  
Voltaire Schilling. v

Ivanyra Correia
Líder do IBEF Mulher
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Luiz Carlos Trabuco Cappi comanda uma das maiores insti- 
tuições financeiras da América Latina: o Bradesco. A orga-
nização possui R$ 908 bilhões em ativos e aproximadamen-

te 27 milhões de correntistas. Ao longo da história, o Bradesco foi 
pioneiro em várias ações que mudaram o atendimento no varejo 
brasileiro, como oferecer cartões eletrônicos, agências de autoaten-
dimento e internet banking.

Natural de Marília, no interior do estado, Trabuco é formado pela 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, com pós-
-graduação em sócio-psicologia na Fundação Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo. Iniciou a carreira no Bradesco aos 18 anos de 
idade, em 1969.

Passou por vários cargos de liderança: diretor departamental 
(1984), diretor-executivo gerente (1998) e, um ano depois, diretor 
vice-presidente executivo. Em 2003, tornou-se presidente da Bra-
desco Seguros. Sob a gestão de Trabuco, a companhia duplicou seu 
tamanho, passando de R$ 32 bilhões de ativos, em 2003, para R$ 78 
bilhões no exercício de 2008. A participação da Bradesco Seguros 
no resultado grupo cresceu de 26% para 35%.

Aos 57 anos, com quatro décadas dedicadas à companhia, Tra-
buco assumiu a presidência do Bradesco em 2009. No comando do 
Bradesco, a expressão de ordem foi “crescimento orgânico”. Teve 
como desafio iniciar o ciclo de inclusão bancária de uma parcela da 
população que estava à margem do sistema financeiro. E assim foi 
feito. Em quatro anos, o banco passou de 20 milhões para 27 mi-
lhões de correntistas e 50,9 milhões de cadernetas de poupança. 
Também conduziu a expansão da rede de atendimento, que passou 
de 3,5 mil para quase 5 mil agências. Hoje, o Bradesco abre cerca de 
20 mil contas por dia e é considerado um dos bancos mais rentáveis 
do Brasil e da América Latina. É também a instituição financeira 
com a marca mais valiosa da América Latina.

Conhecido por sua postura discreta e pela dedicação ao trabalho 
(costuma passar até 12 horas por dia na empresa), Luiz Carlos Trabu-
co Cappi exercita seu lado político em entidades de classe. Além do 
Bradesco, exerce papel significativo em outras organizações como: 
presidente do Conselho de Administração da Odontoprev; presiden-
te do Conselho de Representantes e da Diretoria Executiva da Con-
federação Nacional das Instituições Financeiras (CNF); e membro do 
Conselho Diretor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). v

Luiz Carlos Trabuco 
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

Recentemente, fizemos uma reunião na qual abordamos o que poderemos construir dentro 
do IBEF Jovem em 2014. Em anos anteriores, tivemos a honra de contar com a participa-
ção de CFOs de grandes empresas compartilhando conosco aprendizados de suas carreiras.  
No ano passado, três grandes empreendedores brasileiros nos contaram como foi largar a 
carreira de executivo e quais foram os desafios financeiros de abrir um negócio. Agora, em 
2014, queremos abordar dois grandes temas que devem estar na agenda de todo profissional 
desde o seu ingresso no mercado: como investir ativamente na sua carreira e como começar 
a construir um portfólio de investimentos desde cedo.

Quando falamos em investir na carreira, não estamos pensando somente em dedicar mais 
horas ao trabalho do que o normalmente exigido. Isto também é importante, mas estamos 
pensando em investimento em educação, fazer um mestrado, um MBA fora do país, e até 
mesmo dedicar parte da sua carreira em uma temporada no exterior, eventualmente ganhan-
do menos do que poderia ganhar se estivesse no Brasil, mas construindo o alicerce do que será 
o caminho de uma carreira ainda mais promissora. Nossa ideia é justamente trazer executivos 
que decidiram investir tempo e dinheiro num MBA fora do país ou que decidiram fazer um 
mestrado, tendo aulas com as mentes mais brilhantes do mundo, e que, graças a isso, ocupam 
hoje posições de destaque no mercado corporativo.

Um MBA no exterior custa caro, toma tempo; um mestrado também pode custar caro, 
principalmente em horas não dedicadas aos amigos e à família. Quando vale a pena? O que se 
aprende lá que pode ser usado aqui? Qual o valor da rede de contatos formada durante essas 
experiências? Isto é o que queremos discutir e entender.

Todo começo de ano, os grandes bancos costumam fazer eventos e reuniões com seus prin-
cipais clientes com o objetivo de tentar entender qual será o cenário de investimentos para o 
ano. Nem sempre os economistas conseguem acertar as previsões para o futuro; há surpresas 
inevitáveis no meio do caminho – ainda mais em ano de Copa do Mundo e eleições.

Seguindo essa linha, quais são os melhores investimentos para quem está começando a 
carreira? Ou, ainda, por que começar a investir desde cedo? Em economia, aprende-se que 
a produção de riqueza depende de terra, capital e trabalho. No começo da carreira, você só 
pode contar com o seu próprio trabalho para produzir riqueza, já que o capital será mínimo. 
Mas o quanto antes puder ir transformando o seu capital acumulado também em fonte de 
renda, mais fácil será a sua vida no futuro.

Os desafios são enormes. Como poupar? Como investir? Que ação comprar? Como mon-
tar um portfólio? Por que começar cedo? São esses os temas que queremos tratar ao longo 
deste ano e, para isso, contaremos com a participação de investidores, analistas de mercado 
e economistas.

É isso aí! Se quiser fazer parte das iniciativas do IBEF Jovem, envie uma mensagem para: 
ibef.jovem@ibefsp.com.br.

Um forte abraço. v

2014: investindo na sua carreira  
e aplicando o seu dinheiro
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DICA DE CARREIRA

Por Ruth Walter
Portfolio manager da Pragma 
Gestão de Patrimônio
ruthwalter@pragmapatrimonio.com.br
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Gestão de fortunas: desafios e oportunidades

A carreira do consultor financeiro com foco em grandes fortunas oferece grandes desa-
fios e oportunidades. A missão do gestor de fortunas é montar um portfólio ajustado aos 
objetivos e perfil de risco do cliente. Nos últimos anos, a demanda por serviços de Family 
Office, tanto os single como os multiple-family offices, tem crescido no Brasil. E um dos mo-
tivos é o aumento dos eventos de liquidez, em que famílias vendem a empresa familiar e se 
veem com um considerável patrimônio líquido, sem ter experiência no mercado financei-
ro. Ao mesmo tempo, com a redução dos juros reais no país, é necessário que o investidor 
assuma mais riscos para preservar o poder de compra.

 O cliente espera não apenas o retorno financeiro, mas também outros serviços, que vão 
desde a recomendação da melhor estrutura de investimentos até a educação financeira 
dos filhos. Muitos clientes chegam preocupados com a sucessão e, neste caso, podem ser 
criadas estruturas no formato de um endowment, que permitem que os herdeiros façam 
retiradas apenas do rendimento superior à inflação, para preservar o poder de compra do 
portfólio. É também esperado que os profissionais acompanhem aspectos da legislação 
que poderiam impactar a segurança ou o retorno dos investimentos, como é o caso da MP 
627, que trata sobre a tributação de investimentos no exterior.

 Por estarem preparados para atender as demandas do cliente, profissionais com for-
mação sólida e multidisciplinar saem na frente.  Um  diferencial  são as  certificações que 
comprovam amplo conhecimento, tais como o CFP (Certified Financial Planner), específi-
co para o mercado brasileiro e que abrange a legislação e tributação de investimentos no 
Brasil, ou o CFA (Chartered Financial Analyst), certificação internacional mais voltada à 
gestão. Mas, acima das habilidades técnicas, esse é um ramo em que a confiança vem em 
primeiro lugar. Clientes buscam profissionais éticos a quem possam delegar a gestão de seu 
patrimônio e contar com a confidencialidade das informações. É esperado que as decisões 
sejam tomadas sempre pensando no melhor para o cliente e que os produtos sejam sele-
cionados com imparcialidade. v
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Turismo
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Ralph Lauren bathroom Piscina

Sede dos Jogos Olímpicos de Inverno em 2014, a Rússia 
ocupa a terceira posição no ranking global de investimen-
to estrangeiro direto. A aplicação de recursos internacio-

nais no país cresceu 83% em 2013, somando um total de US$ 94 
bilhões, conforme relatório da Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad). Receber os Jo-
gos Olímpicos é um acontecimento de importância política para 
a Rússia, já que o país não sediava um evento deste porte desde 
o colapso da União Soviética, em 1991. Foram investidos mais de 
US$ 50 bilhões para a realização dos jogos em Sochi – os mais 
caros da história. A cidade também será um dos destinos da 
Copa do Mundo da Fifa em 2018, na Rússia.

Sochi é um balneário subtropical de clima agradável, localizado 
no sudoeste do país, na costa do Mar Negro. Por oferecer mais 
de 300 dias ensolarados por ano, ganhou o apelido de “capital de 
verão” da Rússia.

Além de belas paisagens, que possibilitam as mais diversas 
práticas de esportes, e povo hospitaleiro, Sochi abriga um dos 
melhores hotéis do país, o Grand Hotel & SPA Rodina. Membro 
da prestigiosa associação The Leading Hotels of The World, o 
resort se destaca por oferecer um clima íntimo e luxuoso. Outra 
vantagem é a localização: está situado a uma curta distância das 
principais atrações turísticas da cidade.

Durante o verão, os hóspedes podem desfrutar de uma área 
exclusiva na praia do Mar Negro, com toda a infraestrutura for-
necida pelo hotel. Os 40 apartamentos do Rodina combinam 
elegância clássica, decoração de referência internacional e tec-
nologia de ponta em áudio e vídeo. No Spa, à beira da piscina, 
os clientes podem contratar um programa personalizado de te-
rapias e massagens. O hotel também recepciona encontros de 
negócios e eventos sociais com padrão internacional.

Uma visita a 
Sochi
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Grand Hotel & SPA Rodina

33, Vinogradnaya str., 
Sochi, Russia

Para mais informações:
Reservas: Tel.:
+7 (8622) 539-000
E-mail:
info@grandhotelrodina.ru
www.grandhotelrodina.ru
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Sphère
Lançado pela Christofle, em parceria com 
a LaCie, este disco rígido de prata com 1TB 
de memória possui um design inovador, 
acrescentando um toque de estilo e alta tecnologia 
ao escritório, seja corporativo ou home office.
www.christofle.com

Beovision 11
A Smart TV da Bang & Olufsen possibilita navegação por 
meio de qualquer tablet com sistemas iOS ou Android. 
Possui tela de LCD com sistema de otimização de imagem, 
vidro antirreflexo, seis alto-falantes e subwoofer. Bloqueia 
interferências para extrair o máximo da experiência 
audiovisual. Disponível em 40, 46 e 55 polegadas.
www.bang-olufsen.com

AB Scripted Chandelier
A designer Alison Berger buscou inspiração no brilho  
suave das estrelas e dos vaga-lumes para criar peças de 
iluminação singulares. Quando aceso, o candelabro projeta 
as frases, gravadas à mão, nas paredes do ambiente.  
Os textos consistem em notas diárias de Berger e palavras de 
cadernos de Leonardo da Vinci. Disponível na Holly Hunt.
www.hollyhunt.com.br

Revelation Limited Edition
Inspirada no tema micromecânica, a S.T. Dupont desenvolveu 
uma coleção limitada que combina mecânica criativa e 
sofisticação: o isqueiro Line 2 e a caneta Élisée.  
A superfície revela os detalhes de funcionamento interno dos 
instrumentos. Acabamento em paládio, lacado preto e prata.
www.st-dupont.com

Chaise Lofty
Assinada por Piergiorgio Cazzaniga, ícone 
do design italiano, a peça de aspecto 
futurista é resultado de um projeto ousado 
que utiliza técnica de modelagem em chapa 
de aço. Disponível na Montenapoleone, 
marca de móveis de design autoral.
www.montenapoleone.com.br
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Economia da reputação: prestígio é mais importante do que dinheiro
Na opinião de Joshua Klein, autor de Reputation economics (Economia da reputação), o prestígio nas redes sociais está dan-

do impulso a novas formas de fazer dinheiro. Um exemplo: antes, seria impensável exibir de graça um programa de humor ou 
então que uma empresa satirizada resolvesse até patrocinar humoristas. Certamente, ainda é preciso cobrar algo de alguém; 
porém, a ordem desse processo mudou. No caso do Porta dos Fundos (canal do YouTube), o conteúdo é oferecido de graça vi-
sando gerar lucro no futuro – com patrocínio e convites para participações dos seus criadores em programas de TV, comerciais, 
teatro e cinema. A visão que o público tem do programa é tão positiva que as empresas até aproveitam a sátira de suas marcas 
para criar uma nova forma de exposição.

O retumbante sucesso do Porta dos Fundos na internet aponta para uma nova e lucrativa ética, onde obter patrocínio de uma 
empresa que você satirizou passa a ser a norma. Não por acaso, trata-se de uma start-up, uma empresa embrionária. Segundo 
Klein, por serem criadas em um ambiente de maior colaboração, estas empresas se beneficiam mais da reputação e do trabalho 
voluntário, enquanto as grandes corporações são lentas, pois são construídas sobre sistemas burocráticos e metódicos.

O autor assume o desafio de definir o modo como a reputação afeta os indivíduos e as corporações, numa leitura de natureza 
mais prática e cheia de exemplos. Ao longo da história, usamos variados sistemas para regular as trocas financeiras. A repu-
tação sempre exerceu um papel principal. A reputação do Brasil afeta o modo como investidores internacionais tomam sua 
decisão de investir aqui, como podemos notar hoje em dia. Na teoria da administração de empresas, a fama de uma companhia 
é um ativo estratégico que pode ser alavancado para gerar vantagem competitiva.

Existe um número grande de plataformas para autenticar, validar e apoiar a reputação, dentre eles o LinkedIn e o Facebook. 
Essas redes ajudam os usuários, individuais ou corporativos, a tirar proveito de recursos não financeiros, como chamar um táxi 
de uma maneira mais simples. Antigamente, fazíamos negócios apenas com pessoas da nossa região, de reputação conhecida. 
As redes sociais já mudaram o modo como eu contrato uma consultoria, me hospedo ou alugo um carro, uma vez que posso 
fazer a cotação de serviços de desconhecidos baseando-me na reputação deles.

A parte mais interessante da leitura é a que trata de como a nossa economia tradicional está sendo transformada pela tec-
nologia, especialmente a internet. Redes sociais possibilitam usar reputações – e não dinheiro – como meio de troca. E, apa-
rentemente, a sociedade ainda não está preparada para as ferramentas dessa nova economia, como as moedas e os sistemas 
crowd-based como mecanismos de compras ou investimento. Categorias inteiras de produtos estão sendo comercializadas 
on-line, na área bancária e de seguros, o que deixa a relação entre pessoas potencialmente defasadas.

Klein faz um bom trabalho ao contrapor o papel da moeda e delinear cenários de como a reputação se tornou uma ferra-
menta que empregamos intuitivamente para avaliar marcas, produtos e corporações. A questão agora não é se você ou a sua 
empresa entrarão na economia da reputação; mas quando isso acontecerá.

*Luiz Calado é economista. Escreveu mais de 20 livros, dentre eles Regulação do mercado financeiro (Saint Paul). Mais informações sobre o 
autor em: www.luizcalado.com
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Leitura

Reputation economics: 
why who you know is worth 
more than what you have
Joshua Klein
Editora Palgrave Macmillan – US$ 12,75

Por Luiz Roberto Calado*

Reputação: o valor estratégico  
do engajamento de stakeholders
Cees B. M. van Riel 
Editora Campus/Elsevier – R$ 59,80

Por Luis Rodeguero
CFO da Dux Participações S.A.

Alinhamento de interesses
O livro trata de um tema fundamental aos executivos nestes tempos de transparência: 

o alinhamento de interesses dos stakeholders da empresa. Em Reputação, tradução do livro 
The Alignment Factor (O fator alinhamento), temos não só a teoria, mas também ótimos 
exemplos refletindo a experiência prática e acadêmica do autor. É uma abordagem interes-

sante para os executivos financeiros que querem entender de forma objetiva esse tema.
O texto discute conceitos essenciais como “licença irrestrita para operar” e “apoio total dos stakeholders”. Para quem 

precisa estruturar um plano, é apresentado um modelo de road map com um roteiro para a criação do alinhamento. A teoria 
é ricamente ilustrada com estudos de caso como os da Philips, Petrobras, Unilever, Monsanto e inúmeros exemplos de em-
presas como FedEx, Itaú, Novartis e muitas outras.

Mais interessante ainda é o fato de que aprender a se comunicar com stakeholders vale tanto para as empresas como para 
os próprios executivos na gestão de suas carreiras.

Boa leitura!

r
e
p
r
o
d
u
ç
ã
o

How Latin America 
weathered the global 
financial crisis

José De Gregorio
Peterson Institute for International 
Economics – US$ 21,95

Três anos após o pior da crise, o PIB 
da América Latina é 25% superior ao 
seu nível pré-crise. Presidente do Ban-
co Central do Chile de 2007 a 2011, 
José De Gregorio conta a história de 
como a região respondeu à crise com a 
perspectiva de um insider político.

Lei Anticorrupção 
Empresarial – 
aspectos críticos à Lei 
12.846/2013

Org. Melillo Dinis do Nascimento
Editora Fórum – R$ 38,40

Organizada pelo advogado e profes-
sor da Universidade de Brasília, Melillo 
Nascimento, a obra visa esclarecer 
como será a aplicação da norma, seus 
efeitos e como as empresas devem se 
ajustar à lei.

A caçada ao lobo de Wall 
Street

Jordan Belfort
Editora Planeta – R$ 54,90

Recém-lançada, a continuação 
do best-seller O lobo de Wall Street 
(2008) relata os excessos vividos por 
Belfort até a sua queda, quando pas-
sou 22 meses em uma prisão, sob a 
acusação de fraude ao sistema finan-
ceiro dos EUA.
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Executivos&Empresas
Por Redação / Fotos: Arquivo pessoal

Wagner Mar

Palavra que te define: Entusiasmo

Guru: Nenhum em especial

Uma personalidade histórica: Winston Churchill

Estilo musical: Bossa nova e românticos

Melhor filme: Golpe de Mestre (dir. George Roy Hill)

Melhor livro: Muitos, centenas!

Esportes: Tênis e futebol
O que mais gosta de fazer nas horas de lazer: 
“Tudo” o que não for trabalho

Culinária preferida: Italiana

País (fora do Brasil): Estados Unidos e Espanha

Melhor cidade brasileira: São Paulo

Férias: Qualquer lugar com a minha mulher

Wagner Mar é uma figura discreta, de presença leve e palavras de oti-
mismo. O empresário, que integra o IBEF há mais de duas décadas, 
é presidente do Conselho Fiscal do Instituto. Passou sua infância e 

juventude no Ipiranga, época em que o bairro paulistano ainda tinha cara de “ci-
dade de interior”, e podia-se brincar na rua sem outra preocupação senão a de 
ralar os joelhos.

Nascido em uma família de contadores (pai, tios e primos), aos 13 anos conhe-
ceu outras responsabilidades ao começar a trabalhar como office boy no escritó-
rio do pai – seu mestre de vida e primeiro patrão. “Ele forjou em mim a palavra 
‘lealdade’, que considero muito importante nas relações profissionais e afetivas.  
Aí está a base de tudo, de todos os outros valores. Sem lealdade, você não existe.”

A primeira faculdade foi economia, no Mackenzie. Formou-se em 1969 com a 
maior média entre as turmas de economia, administração e ciências contábeis – 
o que lhe rendeu o prêmio Joaquim Murtinho, entregue pelo então ministro do 
Planejamento, Roberto Campos. Formou-se em ciências contábeis em 1973, com 
pós-graduação em auditoria externa na USP e, em 1997, graduou-se em direito 
com especialização em direito empresarial.

Enquanto estudava, nunca parou de trabalhar. Do escritório do pai foi para a 
Arthur Andersen, em 1970, onde assumiu o cargo de auditor. Em 1974, experi-
mentou passar para “o outro lado do balcão”, quando se tornou gerente de con-
troladoria da Credicard. Mas Wagner Mar cultivava um sonho: ter seu próprio 
negócio. Em 1975, aos 28 anos, abriu seu escritório. Oito meses depois, o maior 
desafio da sua carreira bateu à porta: pôr em ordem as contas de uma empresa do 
Grupo JB Martin, em apenas quatro meses. Em quatro dias, montou uma equipe 
com oito profissionais e foi bem-sucedido. “Aquilo determinou o sucesso do meu 
escritório. Esse cliente ficou comigo por 20 anos, até ser vendido.”

Hoje a Audimar Auditores é uma organização composta por uma auditoria in-
dependente, uma consultoria empresarial e um escritório de advocacia.

Existe também uma face de Wagner talvez menos conhecida: a brincadeira de 
fazer poemas. Há quatro anos, ele mantém o blog: mar-amar.blogspot.com.br. 
Nele, publica versos que transbordam sentimento, produzidos em momentos 
simples do cotidiano. Não há outra pretensão senão a de compartilhar emoções 

“Eu vivo com 
intensidade”

e sensações com os amigos e com os 
seus mais queridos: os filhos Evelyn e 
Gustavo, e os netos Enzo e Luca. Sua 
principal inspiração é o amor pela mu-
lher, Rita. Portanto, finalizamos com 
um de seus poemas favoritos, em uma 
das mais fortes inspirações:

VOLÚPIA
Aproxima-se de mim,

Olhar em brasas,
Boca sedenta e úmida,
Transpirando desejos.

Caminha sobre meu corpo,
Arrebata minhas resistências,

Domina minha vontade,
Sorve meu ar.

... e renova seus anseios,
... e repete seus prazeres.

Com a força de sua volúpia,
Reanima meus sentidos.

Trêmula...
Plena de orgasmos,

Deita-se sobre meu cansaço.

Wagner Mar

Wagner Mar, esposa e netos
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FEVEREIRO
01/02

 » Celso Alves
 » Rodrigo Kede de Freitas Lima
 » Sandro Ricardo Gejão Marin
 » Valderez Mazziero Pires
02/02

 » Denisio Augusto Liberato Delfino
 » Marcelo Fernandes Roboredo
03/02

 » Carlos Alberto Villafuerte Oyola
 » Carlos Arnaldo Borges de Souza
 » Marcelo Marques Marcondes de 
Mello
04/02

 » Wilson Eiji Yoshida
05/02

 » Adalberto Marin
 » Andre Luis Belfort
 » Sergio Luiz da Silva Ribeiro
 » Weder Duarte Fonseca
06/02

 » Patricia Oliveira de Aguiar
07/02

 » Valter Carlos Cordeiro
08/02

 » Paulo Henri Blaser
09/02

 » Marcio Luiz Simão Utsch
10/02

 » Paulo Henrique Moraes de Assumpção
 » Sergio Renato de Souza Secron
11/02

 » Marcos Cesar Fracaro
 » Paulo Sérgio Borsatto
 » Rosana Passos de Pádua
 » Uttielli Francisco Moretto Palácio
12/02

 » Décio Cardoso Libanor
 » Joseph Teperman
 » Ubirajara Spessotto de Camargo 
Freitas
13/02

 » Carlos Alberto Miranda
 » Moacir Coelho de Mello
14/02

 » Júnia Jorge Rjeille Cordeiro
 » Reynaldo Ferreira Benitez
15/02

 » Antonio Manuel França Aires
 » Joubert Rovai
 » Paulo Henrique Magalhães Ferreira
 » Samir Moysés Gilio Ferreira
16/02

 » Bruno Eustáquio Veloso Diniz
17/02

 » Claudenir Nascimbeni
 » Ian Peter Brandt Searby
18/02

 » Ana Carolina Dias Higueras
 » Marcelo Pereira Soares
 » Paulo Vasconcellos Bastian
19/02

 » André Luiz Fernandes
 » Valdemir Bertolo
20/02

 » Álvaro Vilela de Souza
 » Carlos Alberto Romualdo
 » Maria Elisa Gomes de Almeida
 » Sérgio Renato Stival Webber
23/02

 » Joaquim Candido de Sousa Filho
 » Julia Bastos Padula de Azevedo

 » Mauricio Leonardo Hasson
24/02

 » Clayton Bernardes
25/02

 » Adolpho Cyriaco Nunes de Souza 
Neto

 » Fábio Schvartsman
 » Laércio de Oliveira
27/02

 » Cláudia Mendes Nogueira
 » Edison Querino de Jesus
 » Enéas Cesar Pestana Neto
 » José Roberto Securato Junior
28/02

 » João Sérgio Fontes Teixeira
 » Salim Augusto Amedi Ali
29/02

 » Aparecido Marani

MARÇO
01/03

 » Sidney Catania
02/03

 » Irina Bezzan Miquelin
 » Richard Evangelista de Melo
03/03

 » Eduardo Silveira Camara
 » Jobelino Vitoriano Locatelli
 » Marco Antonio Vasquez
 » Ruben Oliveira Batista
04/03

 » Marcele Lemos Ferreira
05/03

 » Rinaldo Pecchio Junior
06/03

 » André de Araújo Souza
 » Vera Lucia Bermudo Simões
08/03

 » Adriana Saadi Aragão
 » Alexandre Mafra Guimarães
 » Marcelo Couceiro
09/03

 » Agamenone Callegari Junior
 » José Roberto Lettiere
10/03

 » Guilherme Santana Matiolli
 » Rodrigo Antonio Jose Dal Borgo 
Abraldez
12/03

 » Alessandra Heloise Pequeno
 » Antonio Carlos Nogueira
13/03

 » João Alexsander Leal
 » Nelson Magalhães Graça
14/03

 » Carlos Roberto de Mello
 » Roberto Carlos Guimarães
 » Silvio Vidigal Monteiro de Barros
15/03

 » Edson Massami Tsuda
 » Edson Menezes de Araújo
 » Luis Felipe Schiriak
16/03

 » Helio Ribeiro Duarte
 » Murilo Caldeira
 » Paulo Cesar Braga Franco Giacomini
 » Ricardo Assumpção Tuzzi
17/03

 » Flávia Cristina Gomes
18/03

 » Bruno Cals de Oliveira
 » Carlos Alberto Chalabi Calazans Filho
 » Edgard Silveira Bueno Filho

 » Sandra Cristina Speyer
19/03

 » Edemar José Dal’Maso
 » Samuel Saldanha
20/03

 » Adriano de Quadros Pinto
21/03

 » Erica Emy Maeda Perin
 » Ivo Romani
 » Luiz Roberto Coradin
 » Tereza Cazumi Kaneta
22/03

 » Jorge José Biondi de Mello
 » Rafael Vieira Teixeira
23/03

 » André Augusto Visnadi
 » Sheila Moser
24/03

 » Leonardo de Paiva Rocha
25/03

 » Ana Beatriz Venosa
 » Eduardo Oliveira Limeira
 » Fabiano da Silva Boccia
 » Jorge Tadeu Rossetto
 » Paulo Munhoz Vaz
26/03

 » Luiz Carlos Siqueira Aguiar
 » Wander Ernando Meyer
27/03

 » Rodrigo Borges Silva
28/03

 » Fabio Tadeu Marchiori
 » Karina Mendes Gonçalves
29/03

 » José Roberto Lorenzi
 » Ricardo Eguchi
30/03

 » Marco Antonio Pereira
 » Paulo Leite Julião
 » Rita Helena Chagas Martins Muniz
31/03

 » Jesus Alvaro Gouveia
 » Ney Castro Alves
 » Rose do Amaral Cordeiro

ABRIL
01/04

 » Artemio Bertholini
 » Carlos Alberto Bezerra de Moura
 » Marco Aurélio Lopes Vasques
 » Roberto Oliveira de Lima
 » Thierry Philippe Giraud
02/04

 » Bruno L. Amaral
 » Reinaldo Hossepian Salles Lima
03/04

 » Antonio Felix de Araujo Cintra
 » José Roberto Mendes
 » Mariane Muffo Rangel Pereira
04/04

 » João Alberto Gomes Bernacchio
 » Marcelo Batista Moreira
 » Nestor Casado Ruiz
05/04

 » Tarcísio José Massote de Godoy
06/04

 » George Luiz Malveira Cavalcante
 » Rubens Batista Junior
 » Vaninho A. Pinto
07/04

 » Claudio Lins Ventura
 » Eder Carlos Gomes da Rocha
 » Jorge Angel Rosa Garcia

08/04
 » João Marco Adamo Beltrão Frederico
09/04

 » Angel Luís Ibañez
 » Daniela Meili
10/04

 » Carl Douglas de Gennaro Oliveira
 » Valmir Forni
11/04

 » Britaldo Pedrosa Soares
 » Fabio Ferrão Lazarini
 » Mauro de Marchi
12/04

 » Eloisa de Almeida Rego Barros Curi
 » Flavio Augusto Meirelles Fleury da 
Silveira

 » Henri Philippe Reichstul
 » José Alves Filho
 » Marcelo Castro de Aguiar
 » Silvio Benedetto Schiappacasse Carvajal
14/04

 » Milena Colombini Zaniboni
 » Silvia Poleti Xavier
 » Silvio Alfredo Frugoli
15/04

 » Fabio Rogério Pires da Silva
 » Genilson Silva Melo
 » Luis Eduardo Alonso Viegas
16/04

 » João Alberto Borges Teixeira
 » José Rubens Rodrigues Vicari
17/04

 » Antonio Carlos Moro
 » Denis Macedo Pacheco Kilinskas
 » José Augusto Mora Puliti
 » Paulo Bezerril Junior
 » Ricardo Carvalho da Silva
18/04

 » Daniel Rodrigues de Oliveira Araújo
 » Gustavo Augusto Vasconcelos Biava
19/04

 » João dos Santos Caritá Junior
 » Mauro Marques
20/04

 » André Carvalhal Rosa
 » Daniel Levy
 » Elisangela Ferrinho de Moraes
 » Jorge Alejandro Araya Yanez
 » José Eduardo Cabrera Fernandes
 » Mauricio Lotufo Maudonnet
21/04

 » Ricardo Benatti
22/04

 » Carlos Alberto Cano Colucci
 » Henrico Molina
 » Rogerio Tuma
23/04

 » Vitor Fagá de Almeida
24/04

 » Henrique Meirelles Junqueira Franco
25/04

 » Dani Ajbeszyc
 » Jose Roberto Securato
 » Luiz Roberto Calado
26/04

 » Antonio Salvador Morante
 » Mauro Lobiano Parra
 » Sérgio Volk
27/04

 » Pedro Luís da Silva Falcão
28/04

 » Carla Madrid Magalhães Nascimbeni
30/04

 » Stephane Frantz Emmanuel Engelhard

Aniversariantes Novos Associados

Adolpho Cyriaco Nunes de Souza Neto Grupo Fleury

Adriano Cartolano Coface do Brasil Seguros de Crédito S/A

Aguinaldo Barbieri Banco do Brasil S/A

Alciomara Kukla Vex – Consultoria em Gestão Empresarial Ltda

Alessandra Heloise Pequeno Claro S/A

Alex Fabian Colares Silva Aon Holdings

André Felipe Reis EY

Andre Luis Belfort Cabos Lapp Brasil Ltda

Carlos Eduardo Lima Medeiros Claro S/A

Carlos Henrique Securato —

Cláudia Mendes Nogueira Oficina de Valos Consultoria Ltda

Daniel Nobre Martins Pinheiro Coface do Brasil Seguros de Crédito S/A

Edson Menezes de Araújo Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda

Fabiano Guimarães Agrifirma Brasil Agropecuária S/A

Inácia Maria Moura Marçal Cielo S/A

João Ricardo Kalil Patah Grupo Fleury

João Sérgio Fontes Teixeira Integrity do Brasil Software Ltda

José Vinicius de Oliveira Alves Cielo S/A

Juliana Bertechini Lucas Cielo S/A

Luis Otavio Rodeguero Dux Participações S/A

Maíra Baraldo Galuzio Gera VD

Marcele Lemos Ferreira Coface do Brasil Seguros de Crédito S/A

Maria Santana Oliveira Souza da Silva Claro S/A

Mario Lucio Succi Pierry Deutsche Bank S/A Banco Alemão

Norman Yuiti Yassumoto Grupo Fleury

Paula Regina Raya AkzoNobel

Rafael Nascimento Flora Grant Thornton Auditores Independentes

Rose do Amaral Cordeiro Coface do Brasil Seguros de Crédito S/A

Sérgio Barcelos Dutra de Almeida EY

Sergio Luiz da Silva Ribeiro Grupo Fleury
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Sérgio Volk é economista 
e consultor da Magno 
Consultores Empresariais 

Opinião

Ex-ante ou ex-post,  
eis a questão!
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Existe um consenso, entre os economistas, de que para o país promover seu crescimento sustentável é necessário au-
mentar a poupança doméstica. Já li que: “O Brasil não forma poupança, não investe e não cresce”.

Em um texto da coluna “Opinião” publicado na IBEF News nº 152, de janeiro de 2011, comentei: “A poupança 
doméstica do país está em torno de 18% do PIB, sendo a poupança do governo, no passado recente, nula ou até negativa; 
situando-se em torno de 1,5%, atualmente”. Esse quadro não sofreu alterações substanciais. Acrescentei: “Para a economia 
brasileira, é razoável supor que a relação capital/produto marginal seja de 3/1. Um exercício simples permite, com base nesse 
parâmetro, avaliar os requisitos de investimentos para sustentar taxas de crescimento desejáveis para a economia brasileira. 
Se o Brasil quiser crescer 7% ao ano, significa dizer que tem que investir 21 unidades monetárias para gerar 7 unidades mone-
tárias de produto”. A taxa atual de investimento brasileira é pífia comparada à de países mais dinâmicos, como os asiáticos, 
que chegam a investir consistentemente acima de 30% de seu PIB.

A relação entre poupança e investimento, sem dúvida, é tema de muitas controvérsias teóricas. Alguns economistas acre-
ditam que a relação é ex-ante, ou seja, é necessário poupar antes de investir. Outros entendem que a relação é ex-post, isto 
é: o investimento realizado, através da renda gerada, cria a poupança. Dependendo do lado analisado, as soluções macroeco-
nômicas a serem tomadas são excludentes. Explico-me: o equilíbrio macroeconômico diz que a oferta agregada deve ser igual 
à demanda agregada. Numa economia fechada e sem governo, as famílias têm dois destinos para sua renda: consumir ou 
poupar. Por outro lado, existem dois tipos de gastos na economia: consumo e investimento. Como a renda é igual à demanda, 
temos uma identidade em que o investimento é igual à poupança.

A política atual do governo está pautada no estímulo ao consumo e no raciocínio ex-ante. A solução para aumentar a 
poupança é reduzir o consumo. Isso gera um conflito: consumir ou poupar? Já a visão ex-post leva em consideração que são 
os gastos que determinam a renda, e não o contrário. Sendo a poupança uma parcela da renda e o investimento um compo-
nente de gasto, infere-se que é o investimento quem determina a poupança. A poupança não financia o investimento. Quem 
financia o investimento é o crédito que o precede do ponto de vista temporal.

Posto isso, a agenda de desenvolvimento do governo deveria priorizar:
Realocar os gastos federais para investimentos, criando regras que permitam promover um ajuste fiscal mais forte e estru-

tural. Em outras palavras: reduzir o peso da dívida pública no mercado financeiro;
Ampliar o investimento público em infraestrutura e conceder serviços à iniciativa privada;
Aperfeiçoar o mercado de capitais, de modo a desenvolver financiamento de longo prazo;
Permitir o acesso de camadas mais amplas da população a ativos reais e financeiros. Classes de renda mais baixa têm de 

ter a possibilidade de acumular esses ativos. E o ativo real mais importante é, sem margem a dúvidas, o imóvel residencial.
Dessa forma, o governo tem muitas evidências da necessidade de alocar melhor seus recursos e das consequências disso 

para a economia, refletidas na taxa de juros, no câmbio e no investimento. v
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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

Associe-se_IBEF.indd   1 4/10/2012   13:10:39



AN_Publilegal_V2_210x275_Rev_IBEF.indd   1 07/02/14   16:46


