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EDITORIAL

É uma tendência: as pessoas viverão por mais tempo e a quantidade de idosos irá cres-
cer em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o número de 
pessoas acima de 60 anos corresponde a mais de 12% da população global. Estima-se 
que, até 2050, os idosos representarão a 20% desse total. De acordo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2000 e 2012, a expectativa de vida no Brasil au-
mentou de 68,5 para 74,6 anos. Até 2025, serão 32 milhões de idosos no país, marca que 
nos tornará a sexta nação com maior número de idosos no mundo.

Acompanhando essa tendência, cresce a gama de serviços, produtos e empreendi-
mentos focados para consumidores nessa etapa da vida, consistindo um mercado em 
ascensão para as empresas. Mas as implicações dessa transformação podem ser bem 
mais complexas. Esta edição da IBEF News convida o leitor a fazer uma reflexão: você 
está se preparando para o futuro? Especialistas e executivos seniores afirmam que uma 
correta preparação financeira é apenas um dentre os vários aspectos que serão decisivos 
para que o pós-carreira seja vivido com qualidade e produtividade. Se você está com mais 
de 30 anos, não se engane: já passou da hora de começar a se preocupar com o que virá 
depois. 

Em linha com o tema qualidade de vida, não deixe de ler o ping-pong com o presidente 
da Unilever Brasil, Fernando Fernandez. Líder no mundo corporativo em ações de sus-
tentabilidade, a empresa trouxe para o Brasil o Desafio Sunlight, iniciativa que estimulará 
famílias a mudarem seus hábitos em prol de um futuro melhor. Junto ao lançamento do 
programa, a companhia anunciou investimentos da ordem de R$ 1 bilhão no país. 

Nesta edição, você também encontrará o Relatório de Atividades do IBEF SP em 2013, 
que consiste em um resumo das atividades realizadas nesse período, juntamente com a 
avaliação de lideranças do Instituto sobre esses acontecimentos e as perspectivas para 
2014. Com uma visão voltada para o futuro, sem descuidar do presente, seguimos a es-
tratégia de longo prazo para o trabalho do IBEF SP, traçada nas gestões passadas. 

E justamente por visar à sustentabilidade e a perenidade do Instituto, estamos nos pre-
parando para evoluir nossas comunicações, avançando para uma tendência digital. Esse 
posicionamento resultará em transformações não só no formato da revista IBEF News 
como também em todo o conteúdo e informação que o IBEF SP produz, valorizando 
canais digitais como nosso site (www.ibefsp.com.br) e o fortalecimento da nossa presen-
ça nas redes sociais. O objetivo é modernizar a forma de o Instituto se comunicar com 
seus associados e outros públicos de forma mais dinâmica, veloz, moderna e sustentável. 
Outra vantagem latente dessa convergência é o alcance ilimitado do meio digital, frente 
ao material impresso.

Saudações ibefianas!
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PROGRAME-SE

Café da M
anhã

8h às 10h – IBEF São Paulo

Comissão de Tributos

Lei nº 12.973/2014 – Fim do RTT e outros temas tributários

Palestrantes: Edison Carlos Fernandes, coordenador do 
Grupo de Estudos sobre Direito e Contabilidade de Direito 
(FGV); Dante Stopiglia, sócio de tax da PwC Brasil.

15 de julho
Café da M

anhã
8h às 10h – IBEF São Paulo

Comissão de Finanças Corporativas

Palestrante: Luis Alberto de Paiva, fundador da Corporate 
Consulting Gestão Empresarial.

26 de agosto

RAPIDINHAS Fotos: Divulgação/Arquivo

Leopoldo Saboya lidera agora a diretoria financeira da Copersucar, líder mundial no comércio de açú-
car e etanol. Ex-vice-presidente financeiro da BRF, o executivo assumiu o novo cargo em abril. Saboya, 
um dos vice-presidentes da Diretoria Executiva do IBEF SP, atua na área financeira há 15 anos. É enge-
nheiro agrônomo e mestre em economia pela Universidade de São Paulo.

Wagner Mar foi reeleito para mais um ano no cargo de Conselheiro Fiscal da Anhanguera Educacional. Em maio deste ano, 
o presidente do Conselho Fiscal do IBEF SP, marcou presença no Encontro Nacional de Conselheiros do Sebrae, em Brasília, 
representando o Sebrae SP.

A ibefiana Sonia Fanhani é a nova vice-presidente financeira para a América do Sul da Schneider 
Electric, multinacional de gestão de energia. Sua missão será promover a integração e o fortalecimento 
das áreas financeiras de oito países da região. É economista pela Universidade Santana, com MBA em 
administração e negócios (FGV) e gestão tributária (Fipecafi).

Em iniciativa batizada de IBEF Master, associados mais antigos do Instituto, sob a liderança de Waldir Corrêa, confrater-
nizaram em jantar no dia 16 de junho, em um restaurante da capital. A ideia é que o grupo passe a se reunir periodicamente.

Os líderes das Comissões Técnicas reuniram-se em almoço no dia 16 de maio, no Bar des Arts, no Itaim Bibi. O encontro 
foi conduzido por André Souza, vice-presidente técnico do Instituto e contou com a participação de outros associados interes-
sados no trabalho do núcleo.

Mauro De Marchi é o novo CFO da Sodexo On-site no Brasil. Anteriormente, o executivo foi, por 
cinco anos, o número 1 de finanças da divisão de Benefícios e Incentivos da companhia. Entre os desafios 
na divisão On-site, De Marchi terá que identificar formas para aumentar a rentabilidade da operação em 
todo o país e suportar o crescimento e desenvolvimento de novos negócios.

Paulo é engenheiro civil há 30 anos. É responsável por grandes obras urbanas, que facilitam a vida nas 
grandes cidades. Já coordenou a construção de pontes, viadutos e estradas. Ele é um ESPECIALISTA.

Especialista como os profissionais da CredRisk Seguros, há muitos anos atuando na indústria, no setor 
de seguros e em atividades bancárias. Aplicam conhecimento em busca de soluções de seguro de crédito 
com o objetivo, entre outros, de aumentar a liquidez e reduzir a Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) 
na demonstração de resultados, assim como trazer maior agilidade e eficácia nas cobranças amigáveis e 
judiciais. Além disso, a coligada CredPartner é uma empresa dedicada ao Gerenciamento Estratégico 
de Risco de Crédito, trazendo experiência em áreas como treinamento e diagnóstico. Afinal, para cuidar de 
um assunto tão importante e fundamental na sua vida, você precisará da ajuda de ESPECIALISTAS.

Entre em contato com Phillip Krinker, membro do IBEF, através do e-mail credriskseguros@credriskseguros.com.
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A Unilever anunciou investimentos de R$ 1 bilhão em estrutura, incluindo seu décimo complexo fabril, 
e de R$ 2 bilhões em marketing no Brasil, apenas em 2014. Percebida como líder no mundo corporativo 
em ações de sustentabilidade, a multinacional mostra que defender essa bandeira representa economia 
de custos, mais inovação e, consequentemente, melhores resultados: em  2013, a operação brasileira 
registrou faturamento de R$ 15,3 bilhões, crescimento de 12,5% sobre o ano anterior. 
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Sustentabilidade no  
coração do negócio

Ping-pong

Fernando Fernandez, 
CEO da Unilever Brasil, 
acredita em cenário 
“razoavelmente bom” 
para a indústria de 
consumo em 2015 vas. É claro que a gente visualiza um 

cenário um pouquinho mais difícil do 
ponto de vista econômico, e isso sem-
pre tem algum impacto no consumo. 
Mas acho que a transformação social 
que aconteceu nos últimos anos, com 
a incorporação massiva da mulher 
no mercado de trabalho, o nível de 
renda da população subiu muito e, 
fundamentalmente, o indicador mais 
importante que olhamos: o nível de 
desemprego baixo vai constituindo 
um cenário que, para a indústria de 
consumo massivo, será razoavelmen-
te bom. Então, não esperamos crise, 
nada dramático, mas um certo “aper-
tamento” do mercado. E nós temos 
a responsabilidade de fazer o melhor 
para crescer.

IN: Como manter o bom desempe-
nho mesmo com incertezas no pla-
no econômico?
FF: Sempre falamos que se você tem 
um processo de inovação forte, cria 
novas necessidades e dá ao consumi-
dor produtos que realmente facilitem 
a vida dele, que tornem a rotina diá-
ria mais simples e melhor, o mercado 
cresce. Nos últimos anos, houve uma 
expansão muito importante no núme-
ro de categorias (de produtos) que o 
consumidor brasileiro passou a com-
prar. Por maior que seja a retração do 
consumo, é muito difícil para um con-
sumidor que entrou em uma categoria 
sair dela. E acreditamos que o nosso 

portfólio de produtos, que cobre do 
preço baixo ao preço alto, nos posi-
ciona muito bem para qualquer cená-
rio da economia que seja mais volátil.

IN: A Unilever lança uma média 
de 75 novos produtos a cada ano. 
Quais as categorias que demandam 
mais inovação?
FF: Cuidados pessoais é uma catego-
ria que, em geral, tem um processo de 
inovação mais intenso, especialmen-
te por conta da mulher, que sempre 
busca produtos que ofereçam algo a 
mais, um diferencial. A vida das ino-
vações nessa categoria é um pouco 
mais curta; há uma rotatividade maior 
em termos de produtos. Citando ou-
tras, nos últimos anos, basicamente 
dobramos a taxa de inovação nas 
categorias de limpeza e de alimentos; 
particularmente em sorvetes, que é 
uma área em que estamos inovando 
fortemente.

IN: Vocês lançaram uma campanha 
para estimular práticas sustentá-
veis, e, neste momento, fala-se do 
risco de falta de água e de energia 
em São Paulo e em outros estados 
do país. A Unilever vê alguma preo-
cupação com relação a isso?
FF: Uma situação como a que está 
acontecendo no estado de São Paulo, 
com níveis muito baixos nas represas, 
é um cenário que nos que preocupa 
porque o nosso negócio depende mui-

to de água. Queremos depender me-
nos desse recurso, por isso estamos 
trabalhando com produtos concen-
trados, que utilizam menos água na 
fabricação. Estamos fazendo inova-
ção também na categoria de cuidados 
pessoais, com foco na redução do uso 
de água. Então, é importante que a 
indústria se movimente nessa direção. 
É importante também a regulação e 
o incentivo do governo, pois os pro-
dutos concentrados e compactados 
realmente produzem um bem para a 
sociedade, ao utilizarem recursos de 
forma muito mais eficiente.

IN: Como exemplo de concentra-
dos inovadores, a empresa destaca 
as versões de sabão e amaciante  
líquidos. Qual o percentual que 
este tipo de produto já representa 
nas vendas?
FF: Cerca de 25% das nossas ven-
das na categoria de sabão líquido e 
de amaciantes são de produtos con-
centrados. Gostaríamos que fosse 
mais, é claro, mas há necessidade de 
educar o consumidor sobre o porquê 
da dosagem diferente na comparação 
com outros produtos, o que requer 
um investimento importante. Esta-
mos sozinhos nessa estratégia, mas 
gostaríamos que mais empresas ti-
vessem esse tipo de política sustentá-
vel. Mesmo que não o façam, vamos 
continuar investindo para que esse 
mercado avance. v

IBEF NEWS: A Unilever lançou seu 
Plano de Sustentabilidade, em 2010, 
com uma meta ousada: dobrar de 
tamanho até 2020 ao mesmo tem-
po em que reduziria pela metade o 
seu impacto ambiental. Como está 
o cumprimento deste objetivo?
FERNANDO FERNANDEZ: Tra-
çamos essa ambição em nível global. 
No Brasil, onde a Unilever cresce pra-
ticamente três vezes acima do seu rit-
mo médio, acreditamos que podemos 
fazer em menos tempo. Uma ação 
importante, em maio deste ano, foi 
o lançamento do Desafio Sunlight no 
país. Desafiamos 12 famílias a repen-
sarem hábitos e adotarem o consumo 
consciente. O programa tem duração 
de quatro meses e os participantes são 
acompanhados por uma comunidade 
on-line, o que gera um efeito multiplica-
dor nas redes sociais. Por que estamos 
fazendo isso? Porque consideramos 
que a sustentabilidade está no coração 
do nosso negócio. Hoje criamos um 
círculo virtuoso de economia de custos 
e processos de inovação muito mais 
bem-sucedidos por conta desse foco. 
Mas sustentabilidade requer também 
conhecimento do consumidor, e esse é 
o objetivo do projeto Sunlight.

IN: Falando em ciclo virtuoso, a 
companhia anunciou investimentos 
da ordem de R$ 1 bilhão em estrutu-
ra e R$ 2 bilhões para ações de ma-
rketing no país, somente em 2014.

FF: Todos os anos fazemos investi-
mentos importantes em bens de ca-
pital e aumento da capacidade. Mas 
teremos uma verdadeira mudança de 
patamar com a nova fábrica em Aguaí 
(SP), que iniciará suas operações em 
outubro. Será um dos complexos fa-
bris mais importantes e de maior in-
vestimento da empresa. A respeito 
dos recursos em publicidade, de longe 
esse será o maior aporte que já rea-
lizamos, considerando que é um ano 
de acontecimentos importantes no 
país, como a realização da Copa do 
Mundo. O Neymar é nosso garoto-
-propaganda em cinco marcas. Cabe 
ressaltar que nossos investimentos 
são focados no longo prazo, para 
construir referências para os nossos 
produtos. Marcas como Omo, Dove, 
Kibon, TRESemmé só podem ser 
construídas quando se faz um inves-
timento importante em diferenciação.

IN: Neste ano, teremos eleições 
presidenciais. A expectativa para 
2015 é de ajustes importantes na 
política econômica, que poderão 
impactar o consumo em médio pra-
zo. Como a possibilidade de mu-
danças está na agenda da Unilever?
FF: Estamos no Brasil há 85 anos, 
passamos pelo período de hiperinfla-
ção, alto desemprego etc. Então uma 
possível mudança, que a economia 
cresça meio ponto a mais, meio ponto 
a menos, não altera nossas expectati-
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DATA TEMA PALESTRANTE(S) PATROCINADORES

FEVEREIRO
21/2 Seminário: “IFRS no encerramento 

das demonstrações Financeiras”
Diversos

22/2 Almoço Diretoria Vogal
26/2 Seminário IBEF SP/ Totvs: 

“CSC Centro de Serviços 
Compartilhados”

Charles Hagler (Totvs), 
Denis Del Bianco (Totvs), 
Milton Brandt (Unilever) 
e Virgilio Gibbon (Grupo 
Estácio)

MARÇO
13/3 Coquetel Novos Associados

20/3 Comissão de Sustentabilidade:  
“BID – Financiamento de projetos  
do setor privado na área de  
indústria e de serviços e aspectos  
de sustentabilidade”

Alexandre Oliveira (BID)  
e Edson Mori (BID)

21/3 Almoço Coordenadores CT
26/3 Almoço de Posse do Corpo Diretivo
28/3 IBEF Mulher: “Comunicando-se 

com a imprensa – Como obter o 
melhor resultado em entrevistas 
com jornalistas”

Regina Antonelli  
(Raf Comunicação)

ABRIL
4/4 Almoço IBEF Mulher
10/4 Comissão de Tributos: “Tributação 

em projetos de infraestrutura – 
Desafios e oportunidades”

Ericson Gama (KPMG)

12/4 Almoço Diretoria Vogal 

18/4 Comissão Técnica: “Talento, a 
verdadeira riqueza das nações” 

Alfredo Assumpção (Fesa)

23/4 Comissão de Finanças 
Corporativas: “Segurança jurídica 
e investimento – Perspectivas do 
Projeto de Código Comercial”

Fabio Ulhoa Coelho  
(PUC-SP)

30/4 IBEF Mulher: “Ampliação 
dos direitos dos empregados 
domésticos”

Claudia Orsi Abdul 

MAIO
3/5 Comissão de Finanças Corporativas 

+ Tributos: “Tributação dos 
dividendos distribuídos desde 2008: 
Análise do Parecer PGFN”

Edison Carlos  
Fernandes (FGV) e  
Plínio Jose Marafon

7/5 Comissão de TI: “Regulamentação 
do comercio eletrônico no Brasil”

Marcio Cots  
(Cots Advogados)

Os 40 anos do IBEF SP, completados em 2013, é resultado do trabalho edificado ao 
longo das gestões passadas por ibefianos que não pouparam esforços para construir a 
mais representativa associação de executivos de finanças do Brasil e da América Lati-
na. Por isso, convido os associados a lembrar e aplaudir cada um dos associados que se 
dedicaram para fazer do IBEF SP um entidade cada vez melhor e maior.

Para chegar a quatro décadas, foi promovida uma reestruturação durante os man-
datos de Walter Machado de Barros, consolidada por Leonardo Rocha, Thomas Brull, Rodrigo Kede e André 
Rodrigues. Eles pavimentaram esse novo caminho, que a atual gestão tem orgulho de dar continuidade, com base 
no planejamento estratégico elaborado na gestão de André Rodrigues, sob coordenação da PwC, muito positivo 
para organizar a forma de trabalho do Instituto no longo prazo.

Um dos itens mais importantes trabalhados é a representatividade do IBEF SP, tendo o executivo de finanças 
como centro dessa estratégia, em especial o número 1 de finanças das maiores companhias do país. Em 2013, o 
IBEF SP encerrou com aproximadamente 250 CFOs em seu quadro associativo, o que demonstra o caminho 
correto do Instituto.

O IBEF SP também reservou atenção ao IBEF Jovem e ao IBEF Mulher, além de iniciar as atividades do IBEF 
Global, um núcleo de CFOs expatriados voltado a trazer um ponto de vista diferente de quem chegou ao Brasil há 
pouco tempo e passa por dificuldades para entender nossa cultura, desafios e especificidades. Em 2013, também 
foi possível atender a solicitação antiga de dar descontos proporcionais na contribuição associativa dos ibefianos 
que têm mais tempo de associação. Essa é uma forma de agradecer àqueles que se dedicaram durante tantos 
anos à nossa instituição.

Finalmente, sobre 2013, festejamos os 30 anos do Prêmio O Equilibrista, com um jantar repleto de Equilibristas 
de outras edições presentes, além dos dez anos do Prêmio Revelação em Finanças IBEF SP/ KPMG.

Consideramos 2014 como um ano de continuidade da implementação do Planejamento Estratégico, com foco 
em relacionamento e conteúdo técnico de alta qualidade, garantidos pela agenda de acontecimentos relevantes 
para este ano, que estão sendo divulgados com antecedência. Por fim, vale ressaltar um olhar especial às vonta-
des dos associados, razão maior de todo nosso trabalho.

Relatório de Atividades

IBEF em ação

O IBEF SP apresenta o resumo das suas atividades em 2013

2013
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10/5 Almoço Palestra com Leonardo 
Pereira, presidente da CVM

Leonardo Pereira (CVM)

17/5 Comissão de Sustentabilidade: 
“Integrated Reporting”

Roberto Pedote (Natura)

20/5 Comissão de Finanças 
Corporativas: “Estratégia de 
investimentos em Fundo de Pensão” 

Umberto Conti (Funcef)

29/5 a 
2/6

Encontro Socioesportivo Diversos

JUNHO
12/6 Comissão de Tributos: 

“Controvérsias em torno do 
julgamento pelo STF da cobrança 
do IR incidente sobre o lucro 
auferido pelas controladas no 
exterior”

Claudia Trindade (STF), 
Elidie Palma Bifano, Marco 
Aurelio Grecco e Roberto 
Goldstajn

19/6 Seminário IBEF Mulher: “Como vai 
a carreira profissional feminina”

Stella Angerami e 
convidadas

20/6 Comissão de Finanças Corporativas 
+ Governança Corporativa: 
“Opções reais, flexibilidade 
gerencial e criação de valor”

Ricardo Ratner Rochman

25/6 Comissão de Finanças Corporativas 
+ Mercados de capitais: 
“Debêntures para sociedades 
anônimas de capital fechado”

Aguinaldo Barbieri (BB)

26/6 Comissão de TI: “Consolidar 
e publicar resultados – Como 
automatizar o processo da última 
milha nos relatórios financeiros”

Rui Botelho (PwC)

27/6 Comissão de TI + Tributos: “Sped 
– Instrumentos eletrônicos de 
fiscalização, desafios superados e 
iminentes”

Valdelice Araujo da Rocha 
(Zara); Manuel da Cunha 
Marinho (PwC) e Emiliano 
Readi Ferro (PwC)

JULHO
25/7 IBEF Mulher + Comissão de 

Finanças Corporativas: “Principais 
impactos contábeis na concessão  
de benefícios baseados em ações”

Camila Santos (PwC) e 
Fernando Oliveira (PwC)

31/7 Comissão de Riscos: “Gestão de 
riscos corporativos e resiliência nos 
negócios”

Marcus Manduca e  
Rogério Lélis

DATA TEMA PALESTRANTE(S) PATROCINADORES

AGOSTO
8/8 Comissão de Riscos: “Gestão de 

riscos e o problema do inesperado, 
cisnes negros e afins”

Alexandre Bess (Sagire)

15/8 Comissão de TI: “A análise  
de informações em tempos de  
Big Data: desafios para os  
gestores financeiros”

Claudia Nogueira

23/8 Almoço Diretoria Vogal 

SETEMBRO
6/9 Painel CEOs Rodrigo Kede (IBM), Fabio 

Coelho (Google) e Carlos 
Fadigas (Braskem)         

10/9 Comissão de Tributos: “A nova 
regulamentação sobre investigações 
antidumping no Brasil”

Vera Kanas Grytz 
(TozziniFreire Advogados)

13/09 a 
15/09

CFO Forum 2013 Diversos

17/9 IBEF Mulher: “Carreira executiva e 
empreendedorismo feminino”

Tatiana Ponte (EY)

20/9 Comissão de Tributos: “Questões 
polêmicas de comércio exterior no 
Conselho de Adm. de Recursos 
Fiscais (Carf)”

Luis Eduardo Barbieiri, 
Gilberto Castro Moreira, 
Gileno Gurjão Barreto e 
Roberto Goldstajn

OUTUBRO
3/10 Comissão de Riscos: “Cobrança 

e recuperação de clientes – Uma 
abordagem evolutiva” 

Tales Lopes (Accenture)

10/10 Seminário de TI: “Cyber Security:  
a transformação das empresas 
diante de ameaças globais”

Diversos

15/10 Comissão de Mercado de Capitais: 
“Comitê de Aquisições e Fusões”

João Pinheiro Nogueira 
Batista (Grupo Cerradinho)

17/10 Seminário IBEF Jovem: 
“Empreendedorismo – O desafio 
financeiro de se abrir um negócio”

Diversos

23/10 Comissão de RH: “A liderança, a 
inovação e a gestão de pessoas” 

Ugo Franco Barbieri 
(Horton International)

25/10 III Seminário de Sustentabilidade: 
“Gestão de riscos e retorno 
financeiro na pauta de 
sustentabilidade empresarial”

 Diversos

30/10 “Desempenho corporativo –  
O alinhamento da TI com a  
gestão estratégica e financeira”

Louremir Jeronimo e 
Adilson Carlos Yoshikuni
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Venha participar!
Para tornar-se membro de uma das Comissões, basta entrar em contato com o IBEF SP: (11) 3016-2121 
(falar com Márcia ou Ianara). Acompanhe a programação de eventos no site www.ibefsp.com.br. 
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NOVEMBRO
6/11 Comissão de Finanças Corporativas 

+ Mercado de Capitais: “Fusões & 
Aquisições – As diferenças entre o 
investidor financeiro e estratégico 
nas negociações de compra e venda 
de empresas”

Rodrigo Pasin (V2 Finance)

9/11 Comissão de Governança 
Corporativa: “Novas fronteiras  
da governança corporativa”

Adriane C. S. de Almeida

11/11 Prêmio Revelação em Finanças 
IBEF SP/KPMG

13/11 Comissão de Riscos: 
“Gerenciamento de riscos nos 
processos logísticos

Francisco Wanderley Sigali 
e Guilherme Brochamnn

21/11 Comissão Técnica: “Compliance 
corporativo” 

Juliana Sá de Miranda e 
Antonio Sergio de Almeida

21/11 Coquetel de Inauguração da Sede 
IBEF SP

22/11 Seminário de Crédito: “Armadilhas 
das incertezas no crédito”

Diversos
        

27/11 Seminário: “Cenários 2014” Diversos
     

DEZEMBRO
4/12 Seminário: “Medida Provisória 627” Diversos

5/12 Prêmio Equilibrista

As Comissões Técnicas promoveram mais de 30 eventos ao longo do ano de 2013. 
Foram eventos muito positivos, com uma repercussão interessante dentro da comuni-
dade ibefiana. Cada comissão realizou seus eventos com sucesso. Com isso, não ape-
nas facilitamos conteúdo técnico atualizado para os ibefianos e para aqueles que nos vi-
sitaram, como também contribuímos com o ingresso de novos associados ao IBEF SP.

Além dos cafés da manhã e dos seminários, as Comissões Técnicas realizaram pes-
quisas ao longo do ano. Esta última atividade ganhou tamanha importância que nome-
amos, no final do ano passado, Carla Leal para a coordenação das pesquisas, função 
que se consolida em 2014.

A evolução natural de alguns grupos de trabalho nos permitiu adentrar 2014 com duas novas comissões: a 
Comissão de Recursos Humanos, coordenada por Ugo Barbieri, e a Comissão de Tesouraria, liderada por Elaine 
Olivetto. Cabe ressaltar que estão sendo formados outros grupos, subordinados às Comissões Técnicas, que 
também têm potencial para produzir conteúdo e tornarem-se comissões no futuro. São exemplos os grupos de 
trabalho de Tesouraria e o de Previdência Privada, que hoje estão vinculados à Comissão de Mercado de Capitais.

Os almoços das Comissões Técnicas voltarão a acontecer neste ano, assim como também faremos esforços 
para dar maior efetividade à figura dos patronos. A Comissão de Sustentabilidade já confirmou o seu: Fabio Bar-
bosa, presidente da Abril. As demais comissões continuarão trabalhando em cima desse objetivo.
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Vice-presidente Técnico

Quem é quem nas Comissões Técnicas
Saiba quem são os ibefianos responsáveis pelo trabalho das Comissões Técnicas:

FUNÇÃO RESPONSÁVEL
Vice-presidente Técnico André de Araújo Souza
Coordenador de Eventos Roberto Goldstajn
Coordenador de Inteligência Leonardo Barros
Coordenadora de Pesquisas Carla Leal
Accountability Cristiano Leão

COMISSÃO COORDENADOR(A)

Finanças Corporativas Edison Fernandes
Governança Corporativa Wesley Mendes da Silva
Mercado de Capitais Marco Túlio Padilha
Planejamento Estratégico João Márcio Dias
Recursos Humanos Ugo Barbieri
Relações Públicas Rubens Batista
Riscos Financeiros Alexandre Bess
Sustentabilidade Gustavo Biava
Tecnologia da Informação Renata Romariz
Tributos Alexandre Sansone Pacheco
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Em 2012 e 2013, trabalhamos o remodelamento do layout do site do IBEF SP  
(www.ibefsp.com.br). Nosso objetivo foi criar o site de uma forma mais user friendly, ou 
seja, mais amigável e moderna. Além do layout, também procuramos melhorar o con- 
teúdo que está dentro do site, facilitar a forma como as pessoas encontram as informações.

Hoje o site do IBEF SP possui uma estrutura muito mais preparada para que ele seja 
utilizado como uma ferramenta robusta de comunicação pela web e através de redes 
sociais. Também criamos um brand channel de YouTube para o Instituto – que poderá 
ser usado para colocar vídeos dos eventos, palestras e outros conteúdos que se tenha 

interesse em divulgar –, uma conta no Twitter e uma página no LinkedIn. Tudo isso já está estruturado.
Qual o plano para 2014 e 2015? Maximizar essas fontes e fazer com que elas possam, efetivamente, ajudar 

o IBEF SP na sua comunicação com os associados e com o mercado; ser ferramentas de captação de novos 
associados; auxiliar na divulgação dos eventos; e, quem sabe, de alguma forma, ser uma plataforma geradora de 
pequenas receitas de publicidade, que venham cobrir os custos de operação do site. Isso poderá ajudar o IBEF SP  
a manter e aperfeiçoar sua estratégia on-line, melhorando o seu portal e os demais canais de comunicação.

É fato que cada vez mais as pessoas acessam in-
formações via web, seja por desktops ou dispositivos 
móveis. Eu vejo o site como a grande alavanca que vai 
ajudar o IBEF SP a se colocar nesse posicionamento. 
Obviamente, conteúdo é algo muito importante. En-
tão, vamos trabalhar cada vez mais para melhorar o 
conteúdo gerado no IBEF, estabelecendo parcerias 
com empresas que poderão nos ajudar nesse caminho.

Acesse o IBEF SP na web
Site: www.ibefsp.com.br
Twitter: https://twitter.com/IBEFSP
YouTube: www.youtube.com/user/ibefspoficial
LinkedIn: www.linkedin.com/company/IBEF SP

A Diretoria Vogal é parte dos órgãos de gestão do IBEF SP e se renova periodica-
mente, assim como a Diretoria Executiva e os Conselhos. Aprendemos muito com 
o passado, com as contribuições daqueles que participaram das gestões anteriores, e 
com o feedback que recebemos a cada reunião da atual Diretoria. Nosso desafio per-
manente é para que cada encontro seja melhor do que o anterior e que possamos nos 
ajustar rapidamente aos acontecimentos.

Antes de cada reunião, realizamos pesquisas com os membros da Diretoria Vogal 
sobre cenários e indicadores econômicos. Essa prática é bastante proveitosa, pois além de estimular todos os 
membros a se manterem interessados no encontro, notamos que a cada reunião as pessoas têm se prepara-
do para falar detalhadamente sobre o momento dos seus setores e trazer à mesa outros temas que estão na 
agenda das grandes empresas.

Sabemos que quando o CFO está focado no seu negócio do dia a dia, muitas vezes não é possível acompanhar 
no detalhe o que está acontecendo em outros setores. Então, as reuniões são um bom momento de divisão de 
conhecimento entre todos os pares que estão ali. Percebemos que cada vez mais os diretores vogais participam 
e fazem questão de estar presentes: neste primeiro ano à frente da gestão da Diretoria Vogal, tivemos quórum 
excelente em todos os encontros.
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Marco Aurélio de Castro
Primeiro Vice-Presidente do IBEF SP e coordenador da Diretoria Vogal

Edmundo Luiz P. Balthazar
Vice-Presidente de Comunicação e Mídias

Houve uma preocupação muito grande em reorganizar a nossa base de associados no 
ano passado. Por um lado, havia pessoas que não tinham mais vínculo com o IBEF SP  
e, por outro, entendíamos que existia uma população muito grande interessada em se 
aproximar do Instituto e de toda a comunidade financeira. Então, fizemos um trabalho 
forte que culminou com a chegada de um volume importante de novos associados.

Em 2014, vamos dar continuidade a esse trabalho. Por isso, no início do ano, lança-
mos uma campanha para novos associados, com o objetivo de que os ibefianos trou-

xessem mais pessoas interessadas em se aproximar do Instituto, seja em função do cunho relacional, seja pelo 
conteúdo técnico. A campanha mostrou-se bastante produtiva e está entre as ações desenvolvidas para poten-
cializar o número de associados dentro do Instituto.

Também estamos trabalhando em sintonia com as Comissões Técnicas para identificar os principais interesses 
dos associados antigos ou novos, desde interesses relacionais, com uma determinada pessoa ou uma determinada 
empresa, a interesses técnicos. Em relação a esse último ponto, estamos em parceria com as comissões para 
aproximar os associados dos temas mais relevantes para eles.
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Vice-Presidente de Admissão e Frequência

O Prêmio Equilibrista chegou a sua 30ª edição em 2013. A premiação elege a cada ano, por voto direto dos 
associados do IBEF SP, o profissional cuja trajetória e realizações sejam merecedoras do reconhecimento mais 
importante para os CFOs no Brasil. Para ser elegível, o CFO deve ser associado e ter no mínimo dez anos de 
atuação em finanças, com desempenho profissional brilhante e conduta idônea.

Desde que foi instituído, na década de 1980, o prêmio O Executivo de Finanças do Ano agraciou 31 CFOs com o 
troféu O Equilibrista. “O IBEF foi muito eficiente ao criar essa premiação e mantê-la relevante ao longo dessas três 
décadas. O Instituto homenageou grandes executivos, mostrou o mérito e o desejo do CFO de ser premiado, o que 
é muito importante”, afirma José Claudio Securato, presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP.
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Considerado o melhor evento de relacionamento para executivos de finanças do Brasil, o Encontro Socioespor-
tivo completa 30 anos em 2014. Durante o encontro, executivos e suas famílias reúnem-se em um local paradisíaco 
para fortalecer a rede de relacionamentos e trocar informações. “É um grande evento realizado em um ambiente 
mais descontraído, onde você pode realmente aumentar o nível de relacionamento profissional e fazer amizades. 
No IBEF, estamos entre amigos. É isso o que dá força ao nosso Instituto”, destaca José Claudio Securato.

O presidente da Diretoria Executiva acrescenta que os 30 anos do Socioesportivo, assim como os 30 anos do 
Prêmio Equilibrista, mostram como o Instituto foi inovador ao revolucionar a forma de relacionamento na comuni-
dade de finanças e também nas associações brasileiras.
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O Prêmio Revelação em Finanças celebrou dez anos em 2013. A premiação tem o objetivo de valorizar jovens 
talentos, reconhecendo trabalhos inovadores na área financeira. Os trabalhos são avaliados com base em quatro 
pilares: inovação, criatividade, aplicabilidade e resultado prático mensurável. Podem participar executivos de  
até 35 anos.

“Os dez anos do Prêmio Revelação em Finanças é um marco para todos os que idealizaram e colocaram em 
prática uma das ações mais importantes para a comunidade financeira. O prêmio tornou-se referência em ter-
mos de reconhecimento, indicação de melhores práticas e inovação, além de contribuir para a carreira de jovens 
profissionais”, destaca Pedro Melo, presidente da KPMG Brasil.

E
ve

nt
os

 e
m

 D
es

ta
qu

e 10 anos do Prêmio Revelação em Finanças IBEF SP/KPMG



IBEF NEWS  ~  MAIO/JUNHO 2013 IBEF NEWS  ~  MAIO/JUNHO 2013 2120

Resultado da parceria entre o IBEF SP e a IBM Brasil, o CFO Forum é um dos maiores encontros qualitativos de 
finanças do país. Anualmente, o evento congrega CFOs de grandes companhias para discutir as últimas tendências 
da tecnologia e a evolução do papel do líder de finanças para um patamar mais estratégico. O CFO Forum equilibra 
conteúdo, oportunidade de relacionamento e lazer.

“De todos os eventos em que vou, esse é o melhor de todos. O local é fantástico, temos a chance de levar as 
famílias e encontrar os amigos, ao mesmo tempo em que estamos falando de negócios. O desafio sempre será fazer 
melhor no ano seguinte”, afirma Rodrigo Kede, presidente da IBM Brasil.
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Neste evento anual, presidentes das maiores companhias brasileiras expõem suas ideias em um debate sobre os 
desafios e oportunidades de crescimento do país. A mediação fica a cargo de um jornalista consagrado, que tem 
a missão de ir a fundo nos temas e fazer questionamentos relevantes, provocando uma discussão estimulante e 
construtiva, frente a uma plateia formada por CFOs.

“A cada edição do Painel CEOs temos atualizado o modelo em relação ao de anos anteriores. Como é nosso his-
tórico no IBEF, sempre adaptamos e atualizamos modelos, formatos para continuarmos mantendo e ampliando a 
qualidade desse tipo de iniciativa e continuar atraindo o público diferenciado que sempre desejamos”, afirma Marco 
Castro, um dos coordenadores do evento.
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VOCÊ QUE PENSA EM NEGÓCIOS, 
DESCUBRA QUE VIAJAR É UM 
EXCELENTE INVESTIMENTO.
A TAM VIAGENS TEM AS MELHORES OPÇÕES PARA VOCÊ.

Uma experiência única 
em shows, musicais e 
festas ao redor do mundo.

diVeRsão 
e enTReTeniMenTo:

------------------------

Roteiros para quem 
gosta de jogar e assistir. 
Maratonas, automobilismo, 
tênis, basquete e muito mais..

espoRTes:
------------------------

Tire alguns dias de folga 
e quebre a rotina com 
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Brasil.

esCApAdAs:
------------------------

Aproveite suas férias e 
garanta a diversão 
de toda a sua família 
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estações de esqui.

fAMíliA:
-----------------------

Viva uma grande aventura 
junto à natureza. Conheça 
Bonito, as Chapadas e 
outros destinos. 

eCoTuRisMo:
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Passe momentos 
inesquecíveis a bordo de 
cruzeiros pela Europa, 
conheça cidades históricas 
e viva novas experiências.

expeRiênCiAs:
------------------------

Perfeito para relaxar, 
seja nos principais resorts, 
seja nas mais belas praias 
do Brasil, do Caribe 
ou  do mundo.

pRAiAs:
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· Acúmulo de Pontos Multiplus;

· Resgate de pacotes com   

  pontos ou pontos + dinheiro;

· Help Center 24 horas / 7 dias 
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Comissões em Ação
Por Redação
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O conceito de valuation destaca-se no meio corpo-
rativo, visto a grande importância de se conhecer 
o valor justo das empresas, seja para aplicá-lo em 

casos de fusões e aquisições ou acompanhar o desempenho 
dos administradores. Para elucidar esse conceito e quais as 
metodologias mais eficientes, a Comissão de Finanças Cor-
porativas promoveu, no dia 25 de março, o café da manhã 
“Valuation”, conduzido por Sérgio Volk, consultor da Magno 
Consultores Associados.

A Lei Anticorrupção Empresarial, em vigor desde 29 
de janeiro, tem incentivado empresas a estrutura-
rem programas de integridade. A norma responsa-

biliza e pune empresas envolvidas em atos de corrupção con-
tra a administração pública. Dada a repercussão do tema, a 
Comissão de Tributos e o IBEF Mulher realizaram, no dia 22 
de abril, o café da manhã “Lei 12.846/2013: Anticorrupção – 
Contexto normativo e programas de integridade”, com Leo-
nardo Lopes, sócio da prática de Forensics Services da PwC.

Com o objetivo de esclarecer aspectos controversos 
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bru-
ta (CPRBA), criada no âmbito da desoneração da 

folha de pagamentos, a Comissão de Tributos realizou o café 
da manhã “Desoneração da folha de pagamentos – Ques-
tões polêmicas”. O debate sobre o tema foi conduzido por 
Ricardo Mariz de Oliveira, presidente do Instituto Brasileiro 
de Direito Tributário (IBDT) e Elidie Palma Bifano, doutora 
em direito tributário pela PUC/SP e conselheira do IBDT.

No Brasil, as empresas destinam 2.600 horas anu-
ais com a apuração de nove impostos que pesam 
68,3% em seus lucros. O custo médio com a estru-

tura de compliance tributário pode representar até 3,53% da 
receita, em empresas com até R$ 100 milhões de faturamen-
to. Diminui conforme a organização ganha escala.

Esses e outros dados relevantes foram apresentados du-
rante o café da manhã “Compliance tributário no Brasil – Cus-
to de conformidade com a gestão de obrigações acessórias”, 

O valor justo na avaliação de empresas Lei Anticorrupção incentiva compliance

O peso do compliance tributário

Segundo Volk, as metodologias baseadas no valor das re-
ceitas futuras de um negócio (fluxo de caixa descontado) 
são as mais confiáveis para a avaliação de empresas, pois 
consideram a geração de caixa futuro para o negócio – o que 
elimina possíveis distorções dos modelos baseados no valor 
contábil ou valor de mercado. Em relação aos modelos, des-
tacou o CAPM (Capital Asset Pricing Model), que emprega 
o prêmio de risco da economia americana, admitida como a 
mais estável e de baixo risco. v

A demanda por programas de compliance aumentou sig-
nificativamente em função do dispositivo legal que prevê 
penas mais brandas se comprovada a existência de me-
canismos internos de integridade. Para Lopes, apesar de 
a lei não estar completamente regulamentada, a iniciativa 
é definitiva e o programa de compliance se tornará parte 
da governança da empresa. “Há uma indagação no mer-
cado se a lei vai vingar. Eu acredito que sim, é um caminho  
sem volta.” v

A CPRBA compreende os recolhimentos dos valores 
pertinentes à chamada Contribuição Previdenciária Patro-
nal substitutiva da folha de pagamentos, instituída pelo 8º 
da Lei nº 12.546, de 2011. Os especialistas comentaram o  
regime jurídico do tributo, o posicionamento do Fisco so-
bre o tema e apontaram conflitos na aplicação das normas 
em vista da Constituição e da legislação tributária, tratan-
do aspectos como base de cálculo, fato gerador e ativi- 
dades enquadradas. v

 promovido pela Comissão de Tributos no dia 13 de maio.
Marcelo Natale, sócio de consultoria tributária da Deloit-

te, mostrou os resultados da pesquisa “Compliance tributá-
rio no Brasil – As estruturas das empresas para atuar em um 
ambiente complexo”. De acordo com Natale, o advento da 
informatização, por meio do Sistema Público de Escritura-
ção Digital (Sped), demandou das empresas investimentos e 
atualização de pessoal. No entanto, esse esforço ainda não 
se reverteu, na prática, em redução de custos. v

Da esq. p/ a dir.: Edison Fernandes (Fernandes Figueiredo Advogados); 
Sergio Volk (Magno Consultores Empresariais); Cristiano Andrade 
(Banco Fibra); Antonio Sergio de Almeida (AEM Consult)

Da esq. p/ a dir.: Leonardo Lopes (PwC); Juliana Breno (PwC)

Da esq. p/ a dir.: Alexandre Pacheco (FGV); Elidie Palma Bifano 
(IBDT); Ricardo Mariz de Oliveira (IBDT); Roberto Goldstajn (IBEF SP)

Da esq. p/ a dir.: Keyler Carvalho Rocha (USP); Marcelo Natale 
(Deloitte); Alexandre Pacheco (FGV); Roberto Goldstajn (IBEF SP)

Sergio Volk (Magno Consultores Empresariais) Leonardo Lopes (PwC)

Ricardo Mariz de Oliveira (IBDT) Marcelo Natale (Deloitte)

Patrocínio: 

Desoneração da folha de pagamentos
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Comissões em Ação

A recém-criada Comissão de Recursos Humanos 
estreou suas atividades com o café da manhã  
“Estratégias em gestão de pessoas”, no dia 16 de 

maio, na sede do Instituto. O evento contou com a parti-
cipação de Fábio Mandarano, gerente sênior de gestão de 
capital humano da Deloitte; Guilherme Cavalieri, diretor de 
desenvolvimento humano para a América Latina da Serasa 
Experian; Marcos Sabiá, gestor de pessoas da Odebrecht, e 
Ugo Barbieri, coordenador da Comissão de RH e sócio da 
Horton International.

Durante o encontro, Fábio Mandarano comentou os re-
sultados da “Pesquisa de capital humano”, feita com exclu-
sividade para o IBEF. O estudo ouviu gestores de recursos 
humanos em 13 organizações a fim de identificar suas es-
tratégias. De acordo com 69,23% dos gestores, o conceito 
de que o RH colabora para aumentar as margens, o lucro 
e a competitividade é aplicado de forma avançada em suas 
organizações. E como as empresas estão fazendo isso?  
As melhores práticas abrangem desde a criação de um am-
biente de trabalho baseado em ética e meritocracia até a 
criação de programas que apoiam a formação de lideranças, 

desenvolvimento de competências e o alinhamento estraté-
gico dos colaboradores com o negócio.

Guilherme Cavalieri defendeu a necessidade de valori-
zar o bem-estar do colaborador, uma vez que satisfeito ele 
tende a produzir mais e melhor. Conforme pesquisa interna 
da Serasa Experian, 82% dos funcionários afirmaram es-
tar realizados e 95% estão “dispostos a darem algo a mais  
pela empresa”.

Contratar e reter pessoas que compartilhem dos mesmos 
valores cultivados pela organização é uma grande preocu-
pação, salientou Marcos Sabiá, ao apresentar o modelo de 
gestão da Odebrecht. “O crescimento do número de jovens 
na companhia chama uma maior responsabilidade do líder 
para identificar as pessoas certas para os lugares certos.”

Ugo Barbieri, por sua vez, enfatizou a importância do 
coaching no desenvolvimento profissional e organizacio-
nal. “Um bom assessment, que identifica os focos e gaps da 
pessoa e dá um determinado feedback, já é o início de um  
coaching. Ele está dentro de uma cultura em que as pessoas 
são avaliadas em várias dimensões (pessoal e profissional), 
não é algo simplificado.” v

A gestão de pessoas 
dentro das organizações
Valorização do capital humano tende a impulsionar resultados

Por Redação / Fotos: Ricardo Riberto

Da esq. p/ a dir.: Marcos Paulo 
(Odebrecht); Fábio Mandarano 
(Deloitte); Guilherme Cavalieri 
(Serasa Experian); Ugo Barbieri 
(Horton International)

Ugo Barbieri (Horton International)

Patrocínio: 
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O primeiro almoço da Diretoria Vogal no ano aconte-
ceu em 21 de fevereiro, no Restaurante Cantaloup. 
Durante a análise de cenários, os CFOs demons-

traram preocupação a respeito da dinâmica da economia em 
2014. Em contraponto a um primeiro semestre mais acelera-
do, encurtado pelos preparativos e a realização da Copa do 
Mundo, a segunda metade do ano virá carregada de inde-
finições e da expectativa de que os ajustes necessários nos 
rumos da economia serão feitos em 2015, independente do 
resultado das eleições presidenciais em outubro.

Na avaliação setorial, a indústria continua sofrendo com o 
aumento de custos e a perda de competitividade. Já bens de 
consumo e serviços continuam aquecidos, com expectativa 
de patamar superior ou estável em relação a 2013. Acom-
panhe a galeria com as fotos do almoço e comentários dos 
participantes.

Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

O que esperar de 2014?
CFOs compartilham suas expectativas para um ano considerado atípico

Público

Almoço da Diretoria Vogal
Patrocínio: 

“A questão energética é crucial, o Brasil tem 
problemas de infraestrutura gravíssimos. 
Estamos diante de uma crise.”
Rogério Menezes (AkzoNobel PPC)

Da esq. p/ a dir.: Marcelo de Lucca (Michael Page); Luciana Medeiros 
(PwC); José Cláudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios); 
Marco Castro (PwC)

“Na indústria de private equity, investidores locais 
e estrangeiros estão animados com a recuperação 
de valor e a possibilidade de obter bons retornos 
no Brasil em um prazo um pouco maior.”
Leonardo Rocha (Admiral Capital)

“O setor de shoppings prevê crescimento de 8% 
com recorde de inaugurações em 2014. Já o 

mercado de incorporação imobiliária deverá ter 
desempenho semelhante ao do ano passado.”

André Luis Rodrigues (JHSF)

“Esperamos manter o crescimento acelerado em 
2014, com a migração da tecnologia para novas 
plataformas como mobility e cloud.”
Gabriela Gaytan (IBM)

“A expectativa é ter bons resultados neste 
ano de Copa do Mundo. A empresa está bem 

posicionada em relação ao impacto do dólar.”
Marcelo Giugliano (Nike)

“Há preocupação de algumas empresas sobre 
como o país ficará no período da Copa do Mundo, 

em todas as questões de infraestrutura.”
Luciana Medeiros (PwC)
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Painel CEOs

Grandes líderes reunidos para discutir o que trava 
o crescimento em setores estratégicos e apontar 
o caminho para as soluções. Com esse objetivo, 

o IBEF SP realizou com grande sucesso mais uma edição 
do Painel CEOs, sob o tema “Os desafios da agenda dos 
CEOS 2014/2015”. Enéas Pestana, ex-CEO do Grupo Pão 
de Açúcar; Laércio Cosentino, presidente da Totvs; e Paulo 
Cesena, CEO da Odebrecht Transport formaram a mesa 
de debates, mediada pelo jornalista William Waack, âncora 
do Jornal da Globo. O evento ocorreu no dia 20 de março, 
no hotel Unique.

A coordenação do painel ficou sob responsabilidade de 
Marco Castro, primeiro vice-presidente do IBEF SP e sócio 
da PwC, e Marcelo de Lucca, vice-presidente de admissão 
e frequência do Instituto e diretor-geral da Michael Page.

Durante a cerimônia de abertura, o presidente da Dire-
toria Executiva, José Claudio Securato, lembrou que a pri-
meira edição do Painel de CEOs foi realizada em 2009, ano 
em que o país também enfrentou uma crise de confiança 
com o revés da crise financeira internacional. Voltando ao 
presente, Securato afirmou que o ambiente global conti-
nua incerto e há um elevado nível de desconfiança sobre a 
capacidade do Brasil se organizar para entregar o desejado 
crescimento econômico sustentável. “Nós, do IBEF, con-

Painel CEOs
Presidentes apontam desafios e perspectivas para o Brasil

Por Redação / Fotos: Guto Marques

Da esq. p/ a dir.: Marcelo de Lucca (Michael Page); José Cláudio Securato (Saint Paul Escola de Negócios); William Waack (TV Globo);  
Laércio Cosentino (Totvs); Enéas Pestana (ex-Grupo Pão de Açucar); Paulo Cesena (Odebrecht Transport); Marco Castro (PwC)

Da esq. p/ a dir.: William Waack (TV Globo); Paulo Cesena 
(Odebrecht Transport); Laércio Cosentino (Totvs); Enéas Pestana  
(ex-Grupo Pão de Açucar)

Da esq. p/ a dir.: William Waack (TV Globo); Paulo Cesena 
(Odebrecht Transport)

Patrocínio: 

tinuamos acreditando no país e por isso convidamos três 
brilhantes executivos para falar sobre as perspectivas para 
este ano”, completou.

Varejo e serviços
A primeira parte do painel foi centrada no momento de 

cada setor. Analisando pontos positivos, Enéas Pestana des-
tacou a pujança do mercado consumidor brasileiro, fortale-
cido pela migração de mais de 40 milhões de pessoas para a 
classe C e pela melhoria da distribuição de renda nas regiões 
Norte e Nordeste nos últimos anos. Outras mudanças sociais 
também impulsionaram transformações: o aumento da parti-
cipação da mulher no mercado de trabalho, o maior número 
de pessoas que moram sozinhas e a popularização do acesso 
à internet. “Hoje temos um consumidor mais exigente, mais 
sofisticado, que busca uma cesta de serviços com maior valor 
agregado”, afirmou o ex-CEO do Grupo Pão de Açúcar.

Em relação aos desafios, Pestana destacou a dificuldade 
na atração e retenção de funcionários. O varejo é o maior 
empregador do Brasil, com 7 milhões de trabalhadores.  
No entanto a taxa de turnover do setor é alta: de 40 a 50%. 
Para evoluir diante desse problema, as empresas deverão  
investir cada vez mais em treinamento e qualificação de 
seus funcionários.

Infraestutura e transportes
Paulo Cesena, CEO da Odebrecht Transport, ressaltou o 

gargalo entre o aumento da demanda e a grande carência de 
infraestrutura no país. Apenas nas rodovias, o tráfego cres-
ce na ordem de 5% a 6% ao ano. Outro entrave para o setor 
é a baixa capacitação da mão de obra no país. “Isso deman-
da das empresas um esforço muito forte, para pelo menos 
conseguir manter a produtividade. O mercado vai bem, mas 
de maneira muito ineficiente. Esse é o nosso principal limita-
dor: as ineficiências.”

Cesena destacou que o país tem sido extremamente am-
bicioso em relação às mudanças em infraestrutura. Também 
chamou a atenção para as compensações feitas pelo governo 
frente à necessidade do reajuste nas tarifas dos transportes, 
por meio de desonerações e novas modalidades de cobrança. 
No entanto, ainda não vê rumo na questão regulatória.

Tecnologia da informação
Laércio Cosentino, CEO da Totvs, afirmou que a indús-

tria de TI está presente em diversos setores, por isso tem 
crescido mais em algumas indústrias e menos em outras.  
No setor de transportes, por exemplo, os investimentos em 
TI cresceram 45% e no varejo, 20%. Já na indústria, a evo-
lução foi menor: 4,2%. “A tecnologia é um investimento ne-
cessário, seja a situação boa ou ruim”, ressaltou.

Cosentino reforçou o desafio para conseguir mão de obra 
qualificada no setor e destacou também o aumento dos cus-
tos, geralmente bem acima do crescimento da produtivida-
de. Atualmente, o investimento em mão de obra responde 
por 60% dos custos no setor de TI, passando por reajustes 
em torno de 10% ao ano.

Outro forte entrave é a complexidade fiscal e tributária. 
Na companhia, são necessárias 45 pessoas dedicadas ao 
cumprimento das legislações municipal, estadual e federal. 
“Precisamos aumentar a produtividade e a eficiência no 
Brasil. Estamos caminhando para um muro.”

Cenário 2014-2015
Na segunda parte do painel, William Waack provocou os 

CEOs a comentarem suas expectativas para os negócios no 
futuro próximo. Laércio Cosentino disse que, na parte de 
prestação de serviços, a indústria de TI está contando com 

“Precisamos aumentar a produtividade e a 
eficiência no Brasil. Estamos caminhando 
para um muro.”
Laércio Cosentino (Totvs)

“As mudanças na economia e nos modelos 
de consumo acontecerão em poucos anos. 
Se você não estiver preparado para isso, no 

mínimo estará atrasado, se não fora do jogo.”
Enéas Pestana
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eSocial
Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

(46%), cumprimento de todas as obrigações no prazo (43%) 
e aumento de custos (43%).

Alexandre Pacheco mediou o debate com os convidados. 
O CFO da Neovia Solutions, Paulo Almeida, disse esperar 
um retorno positivo com o eSocial: “Estamos contabilizan-
do tudo o que estamos gastando com sistemas, o inves-
timento terá que se pagar”. Luis Felipe Schiriak, CFO da 
Eurofarma Laboratórios, ponderou que a responsabilidade 
está sendo delegada ao RH na maioria das empresas, mas o 
know-how das implementações está no financeiro. “Não sei 
se o RH conseguirá fazer isso sozinho. Dada a complexidade 
da adequação, é preciso envolver toda a empresa.” v

Seminário 
eSocial
Especialistas discutem a adequação ao sistema, 
que será obrigatório a partir de 2015

Paulo Roberto Magarotto (Secretaria da Receita Federal do Brasil)O eSocial é um sistema federal que unificará em um 
ambiente on-line a prestação das informações fis-
cais, previdenciárias e trabalhistas. Chamada de 

“folha de pagamento digital”, a iniciativa faz parte do Sped 
e será obrigatória para todas as empresas. O cronograma 
de adequação é gradual e começará pelas companhias de 
grande porte, a partir de 2015.

Dada a importância do tema, o IBEF SP realizou o “Se-
minário eSocial”, no dia 27 de março. Foram convidados: 
Carlos Santiago, sênior manager da PwC; Paulo Roberto 
Magarotto, auditor-fiscal da Receita Federal, responsável 
pela representação do eSocial em São Paulo; Luis Felipe 
Schiriak, CFO da Eurofarma Laboratórios; Paulo Almeida, 
CFO Neovia Solutions; e Alexandre Sansone Pacheco, co-
ordenador da Comissão de Tributos do IBEF e professor de 
direito empresarial e tributário na FGV.

Na visão da Receita Federal, Magarotto destacou como 
objetivos primordiais do eSocial: garantir o direito dos traba-
lhadores e simplificar o cumprimento das obrigações. Com 
o novo sistema, será eliminada a necessidade de preencher 
vários documentos para o envio de informações a órgãos 
como Ministério do Trabalho, Caixa, Previdência e Receita 
Federal. A transmissão dos dados se realizará em processo 
único, mensal e on-line. As guias de arrecadação e de paga-
mento de tributos serão simplificadas para um documento. 
“Nada foi alterado na legislação do cumprimento das obriga-
ções acessórias, é uma unificação”, frisou.

Uma pesquisa exclusiva sobre o tema foi realizada pelo 
IBEF SP e pela PwC, em março deste ano. Segundo Carlos 
Santiago, para a maioria das empresas ouvidas (grande por-
te), serão ganhos com o eSocial: melhoria no cumprimento 
da legislação trabalhista, fiscal e de previdência social (50%) 
e maior eficiência dos processos (42%). Quanto às dificulda-
des, apontaram: manutenção da qualidade das informações 

apenas 11 meses neste ano, em função dos feriados da Copa 
do Mundo, em junho. “Pelo fato de o país não possuir infra-
estrutura adequada, vão ter que parar as cidades. Quando 
você olha para a economia como um todo, acreditamos que 
será um ano complicado.”

Do ponto de vista do varejo, o efeito Copa trará benefí-
cios. “Ocorrerá a antecipação de compras que seriam feita 
em algum momento”, ponderou Enéas Pestana. Segundo o 
executivo, tanto a Copa como as eleições criarão empregos, 
ainda que temporários, e isso é positivo para a geração de 
renda e consumo. “Em termos gerais, a expectativa é que os 
anos de 2014 e 2015 deverão ter um crescimento moderado 
do PIB na ordem de 2%, acompanhando 2013.”

A recomendação para as empresas nesse período é man-
ter o nível de liquidez adequado e ficar de olho no caixa. 
“O que a gente vê, em momentos de certa instabilidade, é 
a preocupação com recessão e restrição ao crédito. Então, 
muitas vezes, vale a pena manter um caixa mínimo mais ele-
vado”, completou Enéas Pestana.

“Acredito que 2015 será uma continuidade de 2014, nos 
lados positivos e também nos pontos de atenção. O que 
discutimos aqui são mudanças que requerem negociações, 
análises e decisões que não terão um efeito imediato”, com-
pletou Paulo Cesena.

Eleições
Em relação às expectativas para as eleições, o CEO da 

Odebrecht Transport destacou a necessidade de a iniciativa 
privada ter uma participação mais ativa na política. “Este 
ano terá um ambiente muito rico para contribuições e ques-
tionamentos. É papel importante ser um agente de contri-
buição para a agenda política.”

Laércio Cosentino acrescentou que a sociedade, com 
exceção de algumas organizações, não está preparando 
uma nova geração política para o Brasil. “Há um esforço 
pequeno para influenciar a política de fato. Pensamos em 
resolver o nosso problema, individualmente, mas não em 
fazer isso de forma estruturada para que as mudanças re-
almente aconteçam.”

Os executivos brasileiros devem ser protagonistas de um 
Brasil melhor, complementou Enéas Pestana, e isso signi-
fica participar das discussões de forma ativa e construtiva 
para que os problemas sejam resolvidos. “Ao mesmo tem-
po, viveremos um desafio de mercado, com oportunidades 
e barreiras agravadas ou beneficiadas pelas questões que 
discutimos hoje. Não podemos nos enganar: diferente-
mente do passado, as mudanças na economia e nos mode-
los de consumo acontecerão em poucos anos. Se você não 
estiver preparado para isso, no mínimo estará atrasado, se 
não fora do jogo.” v

Painel CEOs
“É papel importante ser um agente de 

contribuição para a agenda política.”
Paulo Cesena (Odebrecht Transport)

Da esq. p/ a dir.: Alexandre Mafra (Totvs); Marcelo de Lucca 
(Michael Page); Laércio Cosentino (Totvs)

Da esq. p/ a dir., de cima para baixo: Marcel Cordeiro (PwC); Paulo 
Almeida (NEOVIA Solutions); Luis Felipe Schiriak (Eurofarma 
Laboratórios); Paulo Roberto Magarotto (Secretaria da Receita 
Federal do Brasil); Carlos Santiago (PwC); Renata Romariz (PwC); 
Alexandre Pacheco (FGV); Roberto Goldstajn (IBEF SP)

Da esq. p/ a dir.: Gustavo de Martini (Boa Vista Serviços); Bruno 
Novis (Boa Vista Serviços); Laércio Cosentino (Totvs)

Da esq. p/ a dir.: Marco Castro (PwC); Keyler Rocha (FEA USP)

Patrocínio: 
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Tesouraria

Ponto alto das atividades do comitê de gestão de te-
souraria, um dos poucos se não o único fórum des-
tinado ao networking e troca de informações entre 

tesoureiros corporativos no país, realizou-se com grande 
sucesso o Seminário de Tesouraria, com o tema “Melhores 
práticas de hedge em cenários de incertezas”, no dia 03 de 
abril, na sede do IBEF SP.

A palestra de abertura foi conduzida por Carlos Kawall, 
ex-secretário do Tesouro e economista chefe do Banco Sa-
fra, que mostrou a complexidade do atual cenário econô-
mico. Ele destacou que muitas distorções acumularam-se 
e que os ajustes, principalmente no cenário fiscal, terão que 
ser realizados no ano que vem, independente de quem sair 
vitorioso das eleições presidenciais. “Se a lição de casa for 
feita, a partir de 2016 o país vai crescer mais”, afirmou.

Seminário de Tesouraria
Evento consolida criação de um fórum inovador para tesoureiros corporativos no Brasil

Por Redação / Fotos: Ricardo Riberto

Da esq. p/ a dir.: Carlos Kawall (Safra); Elcio Ito (BRF Brasil Foods); Marcio Libanio (Embraer); Rosana Passos de Pádua (CSN); 
Marco Tulio Padilha (IBEF SP)

Thierry Giraud (Sage)

Visão Geral

Carlos Kawall (Safra)

Elaine Olivetto (TNT)

Patrocínio: 

"Teremos uma pauta de reuniões mensais  
e eventos com temas pertinentes ao  

dia a dia dos tesoureiros"
Elaine Olivetto, coordenadora do  

comitê de gestão de tesouraria

Em contraponto aos desafios, Elcio Ito, diretor de finan-
ças da BRF Brasil Foods, Rosana Passos de Pádua, diretora 
de finanças da Companhia Siderúrgica Nacional, e Marcio 
Libano, diretor financeiro e de tesouraria da Embraer, apre-
sentaram as políticas de proteção das operações financeiras 
desenvolvidas em suas organizações, compartilhando ex-
periências de sucesso. Em seguida, aconteceu um debate 
entre os convidados, mediado por Marco Tulio Padilha, líder 
da Comissão de Mercado de Capitais do IBEF SP.

O primeiro evento de muitos
Thierry Girau, CEO da Sage XRT, empresa patrocinado-

ra do evento, congratulou a iniciativa e destacou que havia a 
necessidade de ter um fórum específico para os tesoureiros 
no país. “Tenho certeza de que este será o primeiro de mui-
tos eventos bem-sucedidos.”

Elaine Olivetto, coordenadora do comitê de tesouraria, 
afirmou que o núcleo terá uma pauta de reuniões mensais e 
realizará eventos com temas pertinentes ao dia a dia dos te-
soureiros. Leonardo Barros, cocriador do comitê e coorde-
nador das comissões técnicas, ressaltou que essa inovação 
reforça o IBEF como a principal associação para executivos 
de finanças. “Temos uma série de planos para o comitê de 
tesouraria em 2014 e 2015. Inclusive, já estamos conversan-
do com uma associação internacional para uma parceria es-
tratégica no Brasil”, arrematou. v
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Seminário de TI
Por Redação / Fotos: Ricardo Riberto

em suas empresas, ressaltando os aspectos críticos para 
o sucesso. Claudinei Elias, diretor da empresa BWise no 
Brasil, especialista em software de GRC, uniu-se aos con-
vidados para um debate ao final do evento. Renata Roma-
riz, diretora da PwC e líder da Comissão de TI do IBEF SP, 
realizou a mediação. v

Tecnologia para 
a transformação
Seminário destaca os impactos das tecnologias de GRC nas 
atividades de governança, gestão de riscos e compliance

O uso de soluções tecnológicas de GRC (Governan-
ce, Risk e Compliance) possibilita ganhos significati-
vos de eficiência nos processos de gestão de riscos, 

auditoria interna, compliance e controles internos nas orga-
nizações. Com foco no assunto, a Comissão de TI realizou 
o seminário “Tecnologia para transformação das atividades 
de governança, gestão de riscos e compliance”, no dia 21 de 
maio, na sede do Instituto.

Ao longo do evento, especialistas e representantes de 
grandes empresas discutiram os desafios e benefícios obti-
dos com a implementação de tecnologias de GRC. Claudi-
nei Vieira, diretor de Governança, Riscos e Compliance da 
PwC, foi responsável pela apresentação “Visão PwC sobre 
tecnologias de GRC”. Vieira afirmou que as soluções com 
esse foco têm potencial para integrar essas práticas inter-
nas em benefício da organização, ampliando o diálogo entre  
diferentes áreas.

Segundo Vieira, são componentes da solução tecnoló-
gica de GRC: gestão de riscos de acessos e segregação de 
funções; gestão de identidades (IDM); auditoria interna; 
controles internos, compliance e monitoramento contínuo; 
gestão de riscos estratégicos e operacionais; prevenção e 
detecção de fraudes; e prevenção e recuperação de perdas.  
Ele destacou que a implementação da solução de GRC é 
uma jornada de aprimoramento contínuo. A evolução do 
projeto deve ter como base controles internos e compliance 
sólidos, junto a uma matriz de riscos eficiente. Ao final, pro-
pôs um road map para as organizações.

Em seguida, Douglas Penaforte, gerente executivo de  
riscos da Cemig, e Everson Bassinello, gerente geral de go-
vernança, risco e compliance na Fibria, comentaram as eta-
pas do processo de implementação de tecnologias de GRC 

Da esq. p/ a dir.: Renata Romariz (PwC); Everson Bassinelo (Fibria); 
Claudinei Vieira (PwC); Douglas Penaforte (CEMIG); Claudinei 
Elias (BWise no Brasil)

Da esq. p/ a dir.: Renata Romariz (PwC); Claudinei Vieira (PwC); 
Carlos Santiago (PwC); Douglas Penaforte (CEMIG); Everson 
Bassinelo (Fibria); Claudinei Elias (BWise no Brasil)

Patrocínio: 

Políticas Públicas
Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

A Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e 
Garantias (ABGF) destaca-se entre as novas políticas de 
apoio aos exportadores. Tem como objetivo a concessão  
de garantias contra riscos de crédito, riscos comerciais e ris-
cos políticos, em casos específicos. Oferecerá cobertura para 
os riscos “não gerenciáveis” ou considerados impróprios, 
que não são atendidos pelo mercado de seguros privado.  
“A ideia é que o Governo diminua o seu peso no financia-
mento e aumente sua participação nas garantias. Há sepa-
ração de riscos”, comentou Ricardo Paixão. Ele completou 
que a atuação da ABGF está sendo discutida com as princi-
pais empresas do segmento exportador e bancos.

A data da palestra coincidiu com o lançamento nacional 
do Portal Único de Comércio Exterior, programa que inte-
grará os sistemas dos 17 órgãos envolvidos nos processos 
de exportação e importação. Uma das metas é reduzir o 
prazo para a liberação de embarques e desembarques para 
dez dias ou menos – até 2017. v

Café da manhã do MDIC
Representante do Ministério do Desenvolvimento discutiu políticas públicas de apoio 
à exportação com associados do IBEF SP

Visão geral

O Instituto recebeu a visita de um analista do Minis-
tério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) em café da manhã no dia 23 de  

abril. Ricardo Fernandes Paixão, responsável pela área  
de financiamento à exportação no Departamento de Com-
petitividade Exportadora da Secretaria de Comércio Exterior 
do MDIC, conversou com as associados do IBEF SP sobre os 
gargalos identificados pelo setor privado para operacionalizar 
os instrumentos de financiamento. Ele enfatizou a disposi-
ção do poder público em manter um diálogo próximo com 
as empresas. O encontro foi mediado por Luiz Roberto Ca-
lado, vice-presidente de Relações Institucionais do IBEF SP.

Durante o bate-papo, o representante do MDIC apresen-
tou os principais mecanismos à disposição dos exportado-
res, como o Proex (Programa de Apoio às Exportações), 
o BNDES Exim e o Seguro de Crédito (FGE). Também 
comentou mecanismos em fase de implementação, como o 
ACC Indireto, modalidade de financiamento que beneficia-
rá o fornecedor final do insumo (de toda a cadeia produtiva) 
para a empresa brasileira.

Da esq. p/ a dir: Luiz Roberto Calado (Brain Brasil); Valéria Natal 
(Distillerie Stock); Ricardo Fernandes Paixão (MDIC); Marcelo 
Santiago (Embraer)

Claudinei Vieira (PwC)
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Matéria de Capa
Por Débora Soares / Fotos: Divulgação e arquivo

Vale lembrar que as mudanças na estrutura etária (tendência de redução do nú-
mero de jovens e o crescimento da parcela de idosos) terão impactos socioeconô-
micos importantes para o país. Hoje o Brasil se beneficia do chamado “bônus de-
mográfico”, situação em que o número de pessoas consideradas economicamente 
produtivas, ou seja, em idade para trabalhar (15 a 64 anos), é maior do que a parcela 
da população que não trabalha – menores e idosos fora da ativa.

..	 Custo de oportunidade
Segundo Ana Amélia Camarano, técnica de planejamento e pesquisa do Ipea 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), a força de trabalho das pessoas acima 
de 60 anos tenderá a ser mais importante no futuro para compensar o declínio de 
adultos jovens. “A partir de 2030, a força de trabalho brasileira vai diminuir e te-
remos que contar com a mão de obra mais velha. Inclusive, a população de jovens 
com menos de 20 anos já está em decréscimo”, observa a pesquisadora.

Camarano destaca ainda que os brasileiros estão saindo mais cedo do mercado 
de trabalho. O tempo médio de saída foi reduzido em um ano para os homens bra-
sileiros, entre 1998 e 2008, e aumentou em 0,5 ano para as mulheres. Em 2008, os 
homens saíram do mercado de trabalho, em média, aos 63,2 anos e as mulheres aos 
51,8. Segundo a pesquisadora do Ipea, a diminuição da idade média é observada não 
só no Brasil, mas em quase todos os países que possuem um sistema de previdência 
avançado. “A vida pós-aposentadoria tornou-se um momento propício para novas 
conquistas e para a busca de satisfação pessoal. É a ‘idade do preenchimento’.”

Um fato importante é que os idosos que saem mais cedo do mercado de trabalho 
são justamente os que têm menos anos de estudo. Os mais escolarizados, com 
nível superior, costumam ficar mais tempo na ativa, pois o custo de oportunidade 
da sair é mais alto; a perda de renda é significativa. “Nessa fase, essas pessoas estão 
ainda com um nível de rendimento elevado, e há algumas profissões em que a idade 
trabalha a favor, né? Um advogado, um engenheiro ou um executivo com mais 
experiência é valorizado.”

Os brasileiros estão vivendo mais e com mais dinheiro para gastar em comparação às gerações passadas. De acordo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2012, a expectativa de vida ao nascer do brasileiro ficou 
em 74,6 anos. Para se ter uma ideia do tamanho do avanço, há quase um século, em 1940 (quando o IBGE começou 

a analisar esse indicador), a expectativa de vida do brasileiro era de apenas 45,5 anos. Isso é menos do que a expectativa de 
vida atual de uma pessoa com 30 anos, que teria em média ainda 47,4 anos pela frente*.

De acordo com o Instituto, em 2013, existiam no país 14,9 milhões de idosos. Cerca de 7,4% do total de habitantes. Até 
2060, o número de habitantes com mais de 60 anos deverá praticamente quadruplicar. Serão 58,4 milhões de idosos, corres-
pondendo a 26,7% da população.

Apesar de ainda serem minoria em números, os brasileiros com mais de 60 anos se agigantam quando o assunto é renda. 
De acordo com pesquisa do Data Popular, em parceria com o Instituto Opinião, o rendimento dos brasileiros nessa faixa etária 
alcançou R$ 446 bilhões em 2013, o correspondente a 21% da massa de renda total da população. Atentas a um público que  
já responde por 15% do consumo no país, as empresas estão se especializando cada vez mais para oferecer serviços e produtos 
para esse nicho.

O aumento da expectativa de vida da população provocará transformações socioeconômicas importantes 
para o país. Entenda por que é importante planejar agora os anos que virão depois da vida executiva

Você está preparado
para o futuro?

PIRÂMIDE ETÁRIA – Brasil em 2015 X Brasil em 2050
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Preparando o pé-de-meia: quanto antes, melhor!

Sergio Volk é economista e consultor da Magno Consultores. Especialista em gestão de empresas e estudioso da 
economia comportamental.

O economista Sergio Volk afirma que o planejamento financeiro deve considerar dois dados e 
duas variáveis. Os dados são: com que idade você quer se aposentar e com quanto você quer se 
aposentar. As variáveis são: por quanto tempo você quer acumular capital (até a idade estabelecida 
para a aposentadoria) e qual é a taxa de juros real líquida de impostos.

Vamos ver dois cenários para quem quer se aposentar com a renda atual. Note que no cenário II,  
que tem uma taxa de juros real um pouco mais elevada, o mesmo indivíduo terá que poupar mensalmente apenas 10% de sua 
renda. Ou seja, nessa taxa, o fator de acumulação é muito rápido. Mas tudo leva a crer, no contexto atual, que a queda dos 
juros reais deverá se manter, exigindo um maior esforço de poupança.

“Não importa quanto você ganha, mas quanto você guarda. Então, mesmo que você não tenha salário tão alto quanto 
gostaria, pode abrir mão de uma parte dele todos os meses para investir”, afirma Volk. Ele observa que escolher a aplicação 
mais adequada para cada perfil é fundamental. “A dica é apostar na renda fixa em valores mais baixos e só se arriscar na renda 
variável quando a quantia já for suficiente para diversificar os investimentos.”

Matéria de Capa
..	 Cuidados com as finanças

Luiz Mário de Farias, líder de investimentos da Towers Watson, consultoria com 
foco em recursos humanos, benefícios e serviços financeiros, alerta que com a de-
fasagem dos benefícios pagos pelo sistema de previdência social e o aumento da 
expectativa de vida dos brasileiros, torna-se necessária a contratação de previdên-
cia complementar para a formação de uma poupança favorável no futuro. “Esse 
é um problema global. A população tem vivido mais e o que veremos ao longo do 
tempo será o agravamento dos fatores previdenciários no sistema público, ou seja, 
quanto mais cedo você se aposentar, menor será o seu benefício proporcionalmen-
te. Talvez o saldo de contas não seja suficiente para você arcar com as despesas no 
restante da sua vida.”

Segundo Farias, o planejamento financeiro correto deve vir com a disciplina no 
processo de formação de poupança, no controle de despesas e na adequação do 
estilo de vida, que deve ter gastos compatíveis com os rendimentos. Outra questão 
importante, muitas vezes ignorada no planejamento financeiro, é a necessidade de 
uma poupança adicional, além da previdência complementar, para suprir os gastos 
com saúde no futuro.

“A inflação de saúde está acima da inflação medida pelo IPCA. Isso significa que 
mesmo que você tenha uma reposição da inflação no seu benefício de aposenta-
doria, os seus custos com saúde subirão num ritmo muito mais acelerado. Isso tem 
levado diversos executivos a formarem poupanças específicas para arcar com o 
plano de saúde, pois a maioria das empresas não oferece esse tipo de benefício após 
a aposentadoria do funcionário.”

..	 Preparando os funcionários
Engana-se quem pensa que acumular uma bela reserva financeira é suficiente para 

uma vida feliz quando o ciclo da vida executiva for encerrado. O diretor de recur-
sos humanos da Volvo, Carlos Ogliari, explica que muitos profissionais se aproxima-
vam do momento de sair da empresa, que determinou a aposentadoria compulsória 
aos 60 anos, sem realmente estar preparados para cortar o vínculo. “A preparação 
não é só do ponto de vista financeiro, ter um plano de previdência complementar.  
É também psicológica, familiar, de estrutura social e de vínculos afetivos. O planeja-
mento para o pós-carreira precisa acontecer de forma completa.” Do lado da empre-
sa, o baixo nível de rotatividade dos funcionários resultava em um número crescente 
de pessoas próximas da aposentadoria, mas sem alternativas fora da organização.

Ciente desses desafios, a Volvo criou o programa De Olho no Futuro, em 2003, 
uma das primeiras iniciativas do tipo no Brasil, com foco na preparação dos funcio-
nários para a aposentadoria. Participam do programa funcionários a partir de 55 
anos de idade. Durante os cinco anos seguintes, eles terão à disposição a orientação 
de consultores e especialistas nos mais diversos aspectos: psicológicos, financeiros, 
de sucessão, de saúde e previdenciário. O programa abrange todos os colabora-
dores da organização: desde o operário do chão de fábrica ao mais alto executivo.  
A orientação é personalizada de acordo com as necessidades e ambições do cola-
borador para o pós-carreira.

Ogliari afirma que o programa tem efeitos positivos tanto para os funcionários 
como para a empresa. O colaborador ganha uma preparação mais adequada para 
o seu pós-carreira. E a empresa se beneficia com uma rotatividade planejada e a 
renovação dos quadros. “São cinco anos para fazer, de uma maneira correta e res-
peitosa, a gestão do conhecimento e o plano de sucessão”, explica Ogliari. “É me-
lhor tratar essa questão com transparência e honestidade – o funcionário já sabe 
que tem uma regra, dos 55 aos 60 anos – do que simplesmente ele estar com 58 

ou 59 anos e alguém dizer: ‘Passe no RH e muito obrigado por tudo o que você fez 
pela empresa’. Dá para fazer de forma diferente. É o que estamos tentando fazer.”

..	 Um plano estratégico para a vida
Julio Sergio Cardozo, ex-presidente da EY para a América do Sul e autor do livro 

O Melhor vem depois (editora Saraiva), afirma que o pós-carreira deve fazer parte de 
um plano estratégico de vida. Além de pensar antecipadamente sobre as alternati-
vas que gostaria de seguir após o fim da vida executiva, esse plano deve considerar 
cuidados com o dinheiro, a carreira, a saúde e a família nas várias etapas da vida. 
“Quando completei 60 anos e fui compulsoriamente aposentado pelo mundo cor-
porativo, eu já tinha um plano preparado para usufruir da época mais interessante 
da vida do ser humano, que é a época em que eu posso dizer ‘não’ sem nenhuma 
consequência. Ou seja, eu me tornei o dono da minha vida, sem prestar contas e 
sem ter preocupação com qualquer coisa que não seja a minha felicidade”, afirma.

Hoje ele tem seu próprio negócio, a Julio Sergio Cardozo & Associados, consul-
toria que assessora grandes empresas em Programas de Preparação para Aposen-

Luiz Mário de Farias
(Towers Watson)

Carlos Ogliari
(Volvo)

Julio Sergio Cardozo
(Julio Sergio Cardozo 
& Associados)

*Sergio Volk disponibilizou no site do IBEF SP (www.ibefsp.com.br), com exclusividade para os associados, dois simuladores para que você 
possa calcular a sua poupança para a aposentadoria.

Cenário I

Idade 20 30 40

Tempo de Acumulação 45 35 25

Taxa de Juros 11% 11% 11%

Inflação 5% 5% 5%

Imposto de Renda 15% 15% 15%

Taxa de Juros Real 4,17% 4,17% 4,17%

Poupança Mensal 19% 31% 56%

Cenário II

Idade 20 30 40

Tempo de Acumulação 45 35 25

Taxa de Juros 14% 14% 14%

Inflação 6% 6% 6%

Imposto de Renda 15% 15% 15%

Taxa de Juros Real 4,44% 4,44% 4,44%

Poupança Mensal 10% 18% 36%
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Matéria de Capa
tadoria (PPA). “O modelo de explorar ao máximo a mão de obra e pagar por essa 
exploração está em decadência. O modelo vencedor é aquele em que o emprega-
dor se preocupa com o bem-estar de seus colaboradores, no presente e no futuro.”

De acordo com Cardozo, quando um funcionário é demitido após contribuir por 
décadas para uma empresa, seus colegas começam a refletir se o mesmo poderia 
acontecer com eles. “É o famoso ‘Efeito Orloff’: eu sou você amanhã. Isso pro-
voca uma desmotivação e um clima corporativo horroroso, pois a empresa mostra 
que não se preocupa. Então, tem que cuidar!”, alerta.

Aos 70 anos, cheio de vida e planos, Julio afirma que a felicidade é descobrir 
como se manter relevante, mesmo após a perda do sobrenome corporativo. “Te-
nho uma família maravilhosa, uma situação financeira muito tranquila, uma saúde 
de ferro para a minha idade e sou considerado relevante. Tudo isso conquistei não 
por acaso, foi fruto do planejamento.”

..	 Oportunidades para continuar na ativa
Marcelo de Lucca, managing director da Michael Page, empresa que é refe-

rência em recrutamento especializado de executivos para média e alta gerência, 
afirma que apesar de não ser uma situação comum em finanças a contratação de 
pessoas entre 60 a 65 anos (faixa considerada final de ciclo da vida executiva), 
existem exceções.

Ele lembra de um projeto que acompanhou há alguns anos, em que a vaga de 
CFO ficou entre dois executivos: um de 45 anos e outro de 63 anos. A empresa 
optou por contratar o mais experiente, vendo como ponto positivo uma maior 
estabilidade no cargo. Apesar de se tratar de uma exceção, há maior flexibilidade 
para a contratação de executivos mais experientes em empresas nacionais, onde 
o acionista está envolvido com o negócio e acaba tomando decisões de caráter 
mais pessoal.

A dica do diretor para um pós-carreira bem-sucedido é o planejamento ante-
cipado. “Se o executivo está entre os 40 e 50 anos, que é considerado o ápice da 
carreira, eu diria que nessa fase ele já tem que se planejar, pensar o que ele vai 
querer no futuro. Existem várias alternativas: conselhos, consultoria, vida acadê-
mica, empreender em algo totalmente novo... Mas, acima de tudo, ele tem que 
planejar isso. O maior erro é deixar pra pensar nesse tema apenas quando estiver 
perto dos 60 anos.”

..	 Cultivar realizações
Fernanda Siqueira, associate da Hays Executive, afirma que é muito comum hoje 

que as organizações tenham conselhos de administração os quais participam exe-
cutivos nessa faixa etária. “Eu conheço casos de pessoas que estão em mais de um 
conselho. Eles não são efetivos, mas acabam participando do dia a dia da empresa 
através do conselho. Essa é uma tendência muito forte para este tipo de profissional.”

Segundo Fernanda, o interessante nos conselhos é que eles podem agregar 
pessoas de outros segmentos, ajudando a pensar o negócio de forma diferente. 
Ela aconselha que para continuar aquecido no mercado e receber convites, o 
executivo deve cultivar realizações profissionais. “Se for alguém que antes de se 
aposentar já está em processo de declínio na empresa, é mais difícil. Ele mesmo 
está falando que aquele prazo vai ser o final da carreira dele. Agora se for uma 
pessoa que quer fazer a coisa acontecer e continuar ativo até sair da empresa, 
isso justificaria ele ser chamado para um projeto específico, para prestar con-
sultoria, ou ir para um conselho de administração. É uma pessoa que ainda tem 
como contribuir, mesmo que não seja mais efetivo em uma empresa.” v

 Erros e acertos 

Veja as dicas de executivos experientes sobre os cuidados com o pós-carreira:

“Separe um tempo durante seu processo de transição para ir preparando as suas coisas, 
montar a infraestrutura que será necessária, caso queira empreender. Outra coisa 
importante é o networking. Quando você está na ativa, com uma agenda cheia na empresa, 
você até negligencia esse aspecto, mas é um erro. Fale com as pessoas que você tem que 
falar, pois isso fará diferença. Quando você ainda faz parte de uma grande organização, é 
mais fácil de você ser atendido por alguns executivos do que depois.”
Antonio Sérgio de Almeida. Aposentou-se aos 63 anos, no cargo de diretor 
administrativo financeiro da Morganite. Pós-carreira: fundou uma consultoria com foco 
em compliance, a Macedo & Almeida Consultores.

“Confesso que planejei tudo errado, tanto assim que pensava em aposentar-me ao 
completar 70 anos de idade, mas continuei por mais sete anos em meu cargo de presidente 
da ESPM. De qualquer forma, sempre tive consciência de que a minha saída da presidência 
não deveria interromper o meu trabalho intelectual. A partir da aposentadoria, além de 
participar da vida estratégica da escola, assumi também a responsabilidade editorial pela 
Revista da ESPM, uma das principais revistas acadêmicas e de negócios do nosso país.”
Francisco Gracioso. Aposentado aos 77 anos, presidiu a Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM) desde 1982. Pós-carreira: é membro do conselho de administração 
da instituição.

“Minha qualidade de vida é muito mais harmoniosa. Hoje minha agenda dá alta prioridade à 
família; aos sonhos profissionais que sempre tive; e ao auxílio de instituições beneficentes, 
uma continuidade do trabalho que eu já estava desenvolvendo enquanto fui presidente da 
Henkel. Envolver-me na preparação dos meus sucessores na empresa foi muito importante.”
Julio Muñoz Kampff. Aposentou-se no cargo de presidente da Henkel para o Mercosul. 
Pós-carreira: é fundador e presidente da Afinitica, empresa dedicada a introduzir 
inovações no mercado de adesivos. É também consultor da Henkel Alemanha.

“Os executivos costumam ter um plano médico fantástico e não se preocupam com nada, 
pois a empresa cuida de tudo. Em 90% dos casos, se ele sai da empresa ou se aposenta, 
vai para o INSS no dia seguinte. Nos cálculos que as pessoas fazem sobre os valores que 
precisarão para se aposentar, normalmente esquecem a poupança para o plano médico. 
A inflação médica é muito superior a qualquer medição de inflação e isso poderá se tornar 
um problema muito maior que o previdenciário. O executivo precisa analisar todas as 
possibilidades que tem à mão para administrar esse risco preventivamente.”
Gilmar Camurra. Foi CFO da Telefônica por 14 anos e afastou-se da companhia aos  
 57 anos. Pós-carreira: integra boards de fundos previdenciários (contemplam 
assistência médica).

Marcelo de Lucca
(Michael Page)

Fernanda Siqueira
(Hays Executive)
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Redução do capital de giro

Artigo internacional

O capital de giro deve ser reduzido e os ciclos de cai-
xa, mais curtos. Por essa razão, a logística deve 
liberar o capital de giro preso nos estoques. Entre-

tanto, estoques mais baixos afetam diretamente o desem-
penho de entrega e isso é sempre um problema.

Este artigo fornece orientação para a redução inteligente 
do estoque. Isso é fundamental! Não é à toa que a gestão de 
estoque é a principal prioridade para uma melhor gestão da 
cadeia de fornecimento este ano (conforme pesquisa reali-
zada pelo Aberdeen Group).

Quais são as opções?
Pague os fornecedores depois, faça os clientes pagarem 

antes e reduza os estoques. O risco de pagar os fornecedo-
res depois provavelmente apenas causará taxas mais eleva-
das. Por outro lado, o cliente pode compreender a pressão 
de pagar no prazo ou com antecedência. Entretanto, ele 
pode enfrentar o mesmo dilema que você, no que diz respei-
to ao capital de giro.

A redução do capital de giro precisa ser resultado de es-
toques menores? Reduzir estoques pode levar a um aumen-
to dos custos operacionais e logísticos, devido ao número 
maior de pedidos recebidos, caminhões não completamente 
cheios, altos custos de despacho ou ainda um nível de ser-
viço mais baixo para os clientes. O processo de redução de 
estoque deve ser bem pensado.

Tenha uma compreensão do seu negócio
O primeiro fator para o sucesso é uma boa gestão de esto-

que dentro da organização.
Checklist para uma boa gestão de estoque:

• Você analisa regularmente o estoque?
• Quantos produtos estão em estoque há mais de três meses?
• Quais artigos e fornecedores determinam 80% do estoque?

• Os estoques no armazém correspondem com a sua ad-
ministração?

• Você analisa seus estoques com a frequência necessária? 
Tem pouco tempo para verificar todos os artigos diaria-
mente? Estabeleça prioridades!

• Os dados no seu sistema estão em ordem? Muitas ve-
zes, os prazos de entrega, quantidades de pedidos, níveis 
de estoque mínimos e níveis de serviço não estão (mais) 
corretos.

• É preciso muito tempo até que as recomendações de 
compra sejam transformadas em pedidos de compra?

• A introdução e retirada de produção dos produtos é bem 
organizada?

• O gerente de estoque possui informações atualizadas so-
bre os pedidos pendentes, faltas inesperadas e desempe-
nho de entrega de fornecedores?

• Você possui uma visão do estoque em todos os seus ar-
mazéns? Muitas vezes, o estoque é “suficiente”, mas não 
está no lugar certo.
A verificação, ação e o (re)planejamento ocorrem, fre-

quentemente, com grande atraso. O ciclo de planejamento 
acaba não sendo fechado. Você deve ser capaz de se adap-
tar quando a entrega de um fornecedor chega muito tarde, 
quando há um problema de produção, quando a demanda 
do cliente excede as expectativas ou quando um novo pro-
duto vende mais rápido do que o esperado.

Infelizmente, muitos especialistas em logística irritam-se 
com essa “bobagem” do dia a dia. Não é tomando decisões 
rápidas e mal informadas que isso é melhorado, mas com so-
luções inteligentes que envolvam entrar realmente nos deta-
lhes, delegar e motivar de forma correta e, principalmente, 
através de uma medição e controles fortes. Quando isso não 
é feito, o estoque perde o equilíbrio e a parcela do estoque 
que realmente contribui para o nível de serviço diminui.

Por Martijn Wiecherink (foto)
e Walther Ploos van Amstel*
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Planejamento perfeito
Os estoques são a ponte entre a dinâmica da demanda 

do cliente e as (im)possibilidades dos fornecedores ou seu 
próprio processo de produção. Sem essa ponte, os grilhões 
da cadeia devem ser conectados um por um. Isso exige um 
planejamento preciso, gestão e transparência dessa cadeia. 
Onde o estoque está alocado, qual é a demanda atual e qual 
será a dos próximos dias?

Gestão de estoque é uma definição imprecisa. Em essên-
cia, trata-se de um planejamento rigoroso e da gestão da 
demanda do cliente, por um lado, e dos fornecedores, por 
outro. Os estoques são o resultado.

O lema do gerente da cadeia de fornecimento é: a prepa-
ração perfeita previne o mau desempenho. Fazer planos é 
útil e necessário – e isso acontece com grande frequência. 
Entretanto, esses planos raramente funcionam. A reali-
dade, infelizmente, é uma grande imprevisibilidade. Deve-
mos então interromper o planejamento? Não. É necessário 
conhecer os seus materiais e capacidades necessárias em 
tempo hábil. Porém, quando você adotar um olhar crítico, 
alguns aspectos vão surpreendê-lo.

Detalhes em excesso
Em primeiro lugar, os planejadores arquitetam tudo em de-

talhes e fazem um grande esforço para fechar imediatamen-
te esse planejamento minucioso para uma ou duas semanas. 
Para cada artigo, semana e linha de produção. Com isso, 
eles removem toda a flexibilidade no processo de produção e 
distribuição. É melhor fazer primeiro um planejamento geral 
tático, em todos os níveis na família de produtos, com uma 
ou algumas semanas de antecedência, levando em conta 
todos os locais de produção e distribuição e as (im)possibili-
dades dos sócios na cadeia. Finalmente, no curto prazo, de 
hora em hora, o planejamento detalhado com base nos da-
dos mais atuais sobre a demanda real. Porém, muitos líderes 
da área de fabricação sentem-se intimidados com isso.

Planos alternativos
Em segundo lugar, os planejadores fazem um único pla-

no. Conhecimento antecipado é a alma do negócio. Entre-
tanto, você deve decidir como fará isso com antecedência. 
Quais são os fornecedores alternativos, em que locais você 
produzirá e como fornecer rapidamente os produtos para o 
cliente? Por essa razão, não se deve fazer um único plano 
tático, mas sim uma série de planos de contingência. O que 
acontece se a demanda for apenas 50% do esperado? E se 
for 200%? Em suma, o que é o seu plano B?

Trabalhe com seus fornecedores e clientes
Em terceiro lugar, vem a pergunta principal: por que você 

realmente mantém um estoque? Não existem outras possi-
bilidades em seus fornecedores, ou um melhor ajuste com os 
clientes, de modo que os estoques não sejam mais necessá-
rios? A gestão da cadeia de fornecimento oferece conceitos 
que apoiam a redução de estoque. Por exemplo: estoques 
gerenciados pelo fornecedor (seus fornecedores guardam o 
seu estoque); reposição automática com base em informa-
ções de ponto de venda; entrega direta pelos fornecedores 
e planejamento colaborativo/CPFR (planejamento em con-
junto com os clientes e/ou fornecedores). Essa é frequente-
mente uma área pouco explorada que, ao lado da poupança 
de estoque, também remove os custos da cadeia e, no final, 
leva a um cliente mais satisfeito.

Suporte do TI
A gestão da cadeia de suprimentos necessita de um pro-

cessamento cada vez maior dos fluxos de informação da 
cadeia e demanda por informações em tempo real. O pla-
nejamento de recursos empresariais (ERP) promete uma 
integração perfeita dos fluxos de informação. No entanto, 
ele não oferece todas as funcionalidades. À medida que o 
planejamento e a gestão tornam-se mais complexos e ur-
gentes, eles necessitam de um suporte exclusivo e de alta 
qualidade. Além disso, sistemas de ERP não oferecem ge-
renciamento da cadeia de abastecimento além das fron-
teiras da própria organização. Esses sistemas são o núcleo 
do TI para fins de registro, mas são complementados por 
ferramentas de planejamento e gerenciamento para a ges-
tão da cadeia de fornecimento, previsão, gestão da procura, 
rastreamento, reabastecimento, planejamento multissite e 
planejamento colaborativo.

Conclusão
O benefício real da redução do capital de giro está na gestão 

da cadeia de suprimentos. Crie uma situação vantajosa para 
todas as partes envolvidas e torne o compartilhamento de re-
sultados com os seus parceiros uma tarefa divertida. Não bas-
ta mudar as condições de pagamento em movimento. Tenha 
um planejamento colaborativo e mais inteligente! v

*Martijn Wiecherink é gerente para o Brasil da Slimstock.  
Para mais informações sobre redução do capital de giro, visite o site 
www.slimstock.com ou entre em contato: m.wiecherink@slimstock.com. 
Walther Ploos van Amstel é professor de city logistics na Universidade 
de Amsterdã.
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Impulsionando 
fronteiras: aceleradores 
de desempenho x 
integradores de valor

Insights Tecnológicos

Nos últimos quatro anos, temos presenciado uma 
mudança nas organizações financeiras. Essas 
transformações têm mudado o rumo dos negócios 

e isso está acontecendo devido à figura do CFO. No estu-
do “C-Study” da IBM, divulgado em 2010, as organizações 
foram classificadas em quatro grupos de acordo com sua ca-
pacidade de gerar eficiência financeira e, ao mesmo tempo, 
antecipar tendências e gerar business insights.

A IBM classificou o grupo que mais se destacou nesses dois 
quesitos como os “integradores de valor”. Em 2014, com a 
divulgação de um novo estudo sobre o perfil desses CFOs, 
realizado com 576 executivos de 20 indústrias do mundo 
inteiro, foi possível classificar, dentro desses outperformers, 
um subgrupo que chamamos de “aceleradores de valor” por 
se destacarem ainda mais dentre as organizações financeiras.

Partimos do princípio: o que diferencia os aceleradores de 
desempenho dos integradores de valor? Uma das principais 
características que os distingue é o fato de que os executivos 
à frente desses dois segmentos operam tipicamente de forma 
muito mais eficiente do que em outras organizações de finanças.

Os CFOs que comandam integradores de valor, por 
exemplo, são dinâmicos e realizam grandes feitos para as 
áreas de mensuração, monitoramento do desempenho dos 
negócios, gerenciamento de riscos e geração prévia de insi-
ghts. De acordo com estudo da IBM, estão 180% mais pre-
parados do que os executivos de outras áreas.

No mesmo levantamento, nota-se que esse grupo se des-
taca em todos os processos, exceto no que diz respeito às 
transações, nas quais os operadores também figuram. Con-
tudo, nos últimos três anos, os integradores de valor foram 
muito mais bem-sucedidos do que outra organização finan-
ceira – valor mensurado em termos de revendas e benefícios 
conquistados pelas companhias que eles representam.

Entretanto, os CFOs à frente dos aceleradores de desem-
penho impulsionaram mais negócios quando passaram a criar 
novos insights dentro das companhias. Além disso, eles têm 

mais flexibilidade para se inserir em outras áreas e de forma 
competente, pois são mais bem preparados para desempe-
nhar atividades que estão fora de sua esfera de atuação.

A porcentagem desse grupo representa o dobro dos inte-
gradores de valor e, comparativamente, são 70% mais bem-
-sucedidos se mensurarmos revendas e geração de benefícios 
nos últimos três anos. Outra definição que faz com que os 
aceleradores de desempenho estejam à frente dos integrado-
res de valor é que estão mais aptos a criar um planejamento 
robusto e um prognóstico de processo e desenvolvimento de 
tarefas analíticas para parceiros em outras áreas de negócios.

As transformações entre esses dois grupos estão ocor-
rendo exatamente por causa das expectativas e ações dos 
CFOs nas organizações. Entretanto, os executivos à fren-
te de aceleradores de desempenho entendem melhor seus 
clientes. Nesse aspecto, representam 41%, enquanto os in-
tegradores de valor atingem 35%, seguido das outras insti-
tuições financeiras, que ficaram com 26%.

Esses altos executivos estão bastante otimistas quanto ao 
planejamento e execução de estratégias dentro das com-
panhias e mais da metade considera efetivos os controles e 
gerenciamento de risco. Além disso, consideram vital com-
binar informações de diferentes partes de suas companhias.

A única dificuldade que encontram diz respeito à integração 
das informações. Nesse quesito existe uma lacuna de 58%, 
que reflete em um crescimento de 205% entre 2005 e 2013.

Sobre o uso da tecnologia, a macroeconomia e os fatores 
do mercado ainda ditam a lista de forças externas que eles 
esperam ter mais impacto em suas companhias num futuro 
próximo. A tecnologia ganhou mais espaço: em 2010 repre-
sentava o 50º lugar; agora passa a ocupar a 30º posição.

Muitas mudanças ainda vão acontecer dentro desses 
grandes grupos e o papel do CFO é mais do que fundamen-
tal para influenciar a colaboração dentro das companhias no 
aperfeiçoamento de todos os processos, a fim de acelerar e 
melhorar o desempenho das corporações. v

Por Maria Eduarda 
Clementino, executiva de 
Global Business Services da 
IBM Brasil
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Por Cláudio Gonçalves  
dos Santos*
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Ponto de Vista

Quando uma empresa passa por dificuldades finan-
ceiras, é sinal de que algo não está certo. É o mo-
mento de a gestão parar e rever sua estratégia, seu 

planejamento e os processos internos.
Normalmente, a crise surge nas finanças da organiza-

ção. Faltam recursos para capital de giro e investimentos  
(Capex). É o desdobramento de problemas que têm origem 
em outras áreas e a empresa inteira precisa passar por uma 
reestruturação.

O processo de reestruturação é um momento delicado 
para a companhia; gera muitas expectativas, incertezas, 
momentos de estresse e indecisão. Mas é também um mo-
mento de desafio que pode trazer novas oportunidades para 
a empresa e seus acionistas.

As dificuldades financeiras costumam ter mais de uma 
causa. Na década de 1980, tinha-se a ideia de que o que se-
parava as empresas bem-sucedidas das empresas fracassa-
das eram dois fatores: administração ou sorte. David Lovett 
observou que a administração de empresas prósperas pa-
reciam ter “sorte”, enquanto a administração de empresas 
fracassadas, “azar”. Essa abordagem um tanto simplista era 
popular entre as audiências há 30 anos.

O próprio Lovett concluiu que a abordagem não era muito 
útil, já que apenas se preocupava em identificar o culpado 
pelas dificuldades da empresa. Ao examinar melhor o pro-
blema, chega-se ao clássico dilema do “ovo ou a galinha”.

Qual o verdadeiro fator que causa o declínio financeiro 
das empresas? Será que é só uma causa ou um conjunto de 
causas? Pode-se identificar uma intensa concorrência de 
preços como um fator da causa dos problemas. Mas seria 
este ou a estrutura de custos da empresa o motivo real? Se a 
culpa for da política financeira, o que levou a administração 
da empresa a adotar essa prática?

Na maioria das vezes, podem-se apontar múltiplas cau-
sas para o declínio financeiro das companhias e vários fato-
res inter-relacionados. A identificação desses fatores exige  
análise profunda da organização, seu mercado, seus siste-
mas, equipe de profissionais, margem de rentabilidade, pro-
dutos ou serviços.

Este artigo destaca as 13 principais causas do declínio das 
empresas, identificados por Stuart Slatter e David Lovett na 
obra Corporate Turnaround: managing companies in distress. 
Eventualmente outros fatores, associados aos 13 principais, 
também podem ser causas do declínio, tais como: (i) políti-
cas governamentais, (ii) política cambial, (iii) subsídios, (iv) 
carga tributária e outros podem fazer com que empresas 
percam competitividade, causando estresse financeiro.

Para Stuart Slatter e David Lovett, existem 13 principais 
motivos para o mau desempenho financeiro, sendo dez in-
ternos e três externos:

Causas Internas: 1. Má gestão; 2. Controle financeiro 
inadequado; 3. Fraca gestão do capital de giro; 4. Custos 
elevados; 5. Esforço de marketing insuficiente; 6. Exagerado 
nível de comercialização; 7. Grandes projetos; 8. Aquisições; 
9. Política financeira; 10. Inércia ou confusão organizacional.

Causas Externas: 11. Mudanças na demanda; 12. Con-
corrência; 13. Variações adversas nos preços dos insu- 
mos básicos.

Uma empresa que passa por reestruturação, precisa ficar 
atenta para atacar as causas internas e externas em dessa 
forma, ressurgir mais forte, mais consciente, competitiva e  
comprometida com seus valores, missão, visão, objetivos  
e estratégia. v

*Economista mestre em finanças, diretor da Planning e Plurimax 
Asset Management e professor universitário (BSP e Anhembi).

Reestruturação de 
empresas: causas 

internas e externas
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Artigo INEPAD

Finanças e suas 
práticas: gestão  
de recebíveis

Em sua pesquisa sobre sobrevivência das empresas, o Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas) aponta que 75,6% das companhias cons-
tituídas em 2007 completaram dois anos de atividade, ou seja, aproximadamente 

um quarto das empresas faliu antes de seu segundo aniversário. As estatísticas reveladas 
no estudo estão expostas na tabela 1.

Nota-se que os setores de construção, por ter uma alta necessidade de capital de 
giro, e serviços, por uma dificuldade na diferenciação do serviço a ser vendido, são os 
que apresentam as menores taxas de sobrevivência: 72,5% e 72,2%, respectivamente, 
na média brasileira. As regiões Norte e Nordeste, que apresentam piores estruturas de 
mercado e menores alternativas disponíveis, possuem as piores médias gerais regionais, 
68,9% e 71,3%, respectivamente.

Tabela 1 – Taxa de sobrevivência de empresas de dois anos, para empresas  
constituídas em 2007, por regiões e setores

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste Brasil

Indústria 71,1% 74,1% 83,2% 81,4% 76,5% 79,9%

Comércio 74,4% 75,5% 79,9% 76,6% 76,1% 77,7%

Construção 56,3% 63,5% 77,3% 74,2% 70,1% 72,5%

Serviços 58,9% 62,9% 75,7% 71,8% 70,5% 72,2%

Total 68,9% 71,3% 78,2% 75,3% 74,0% 75,6%

Fonte: Sebrae (2013)

Os motivos para o encerramento das atividades são variados, algumas vezes nem re-
lacionados à atividade da empresa. Porém, de forma geral, grande parte delas apresenta 
dificuldades na gestão financeira. Nesse sentido, é comum encontrar problemas bási-

Por Prof. Dr. Alberto Borges Matias 
com o apoio de João Gabriel Sehn

cos como falta de alinhamento dos prazos de recebimen-
to e pagamento além de não conhecer os valores devidos e 
recebíveis, fraca gestão do caixa, altos valores de despesas 
variáveis e fixas, entre outros. Rápidas pesquisas em sites de 
busca sobre o tema confirmam os principais problemas, e, 
além disso, são inúmeras as ofertas de cursos tecnólogos ou 
de pós-graduação na área.

Especificamente, chama-se a atenção para um problema 
que pode ser observado em grande parte das organizações, 
porém, não é muito discutido: a gestão de recebíveis. Além 
da dificuldade de gerir os prazos, muitas vezes as empresas 
também sofrem com clientes que não honram seus com-
promissos. Isso pode ser evitado a partir da análise do risco 
de crédito, ou seja, identificando previamente os prováveis 
inadimplentes e, assim, não concedendo crédito àqueles re-
jeitados pela análise.

A análise de crédito, em geral, se dá de duas formas: a 
análise quantitativa e a qualitativa.

A análise qualitativa pode ser realizada através dos “seis ‘c’ 
do crédito”: caráter, capital, capacidade, condição, colateral, 
conglomerado. Basicamente, é feita uma análise de todos os 
fatores que podem influenciar o cumprimento (ou não) do 
contrato. A tabela 2 traz uma caracterização dos fatores.

Tabela 2 – Análise qualitativa de crédito

Análise Qualitativa: os seis ‘c’ do crédito

Caráter Se o tomador do financiamento tem 
ou não a intenção de pagar, análise dos 
hábitos de pagamento, pontualidade etc.

Capital Identifica a situação econômico- 
-financeira do tomador, sua estrutura  
de capital e seu nível de endividamento.

Capacidade Capacidade de gestão do negócio, 
avaliação das decisões estratégicas e  
da estrutura organizacional da empresa.

Condição Influência de fatores externos ao 
ambiente da companhia.

Colateral Qualidade das garantias oferecidas.

Conglomerado Relaciona o tomador do financiamento a 
um grupo de empresas, proporcionando 
um tratamento mais homogêneo.

Já a análise quantitativa leva em conta modelos mate-
máticos e estatísticos, classificando os clientes conforme 
os resultados obtidos. A tabela 3 traz as formas de análise 
para cada tipo de ativo. Os modelos quantitativos buscam 
características nas empresas e as pondera de forma a retirar 
uma nota. A partir da nota, define-se se haverá a concessão 
ou não. Sendo as principais formas de análise quantitativa:

 O credit score traz uma análise mais rápida e padro-
nizada dos clientes, além de tornar mais fácil mudanças no 
modelo (através da alteração das ponderações) causadas 
por diferentes situações do mercado;
 O rating é concedido por empresas especializadas. Ex.: 

Standard and Poor’s, Fitch & Moody’s;
 A análise fundamentalista se refere a um compilado 

de análises: macrofinanceira, setorial, demonstrativos fi-
nanceiros (através de indicadores) e prospectiva;
 A avaliação de negócios, que apresenta característi-

cas comuns ao valuation.

Tabela 3: Análise quantitativa de crédito

Ativo de longo prazo Forma de análise para 
concessão do crédito

Cliente – Pessoa Física Credit Score

Cliente – Pessoa Jurídica Rating; análise 
fundamentalista; avaliação 
do negócio

Debêntures e Ações Rating; análise 
fundamentalista; avaliação 
do negócio

Cotas de fundos, 
aplicações em instituições 
financeiras e títulos e 
valores mobiliários

Rating

Fonte: MATIAS (2007)

Tanto as empresas nas regiões mais vulneráveis do Brasil 
quanto aquelas nas regiões mais ricas se beneficiaram com a 
adoção de práticas de gestão financeira, desde as mais sim-
ples, como a gestão dos prazos de recebíveis, até análises de 
risco mais complexas. Embora os motivos que levam em-
presas à falência sejam diversos, uma gestão financeira es-
truturada é capaz de dar mais segurança para o negócio. v

Elaborado pelo Centro de Pesquisas do Inepad – Núcleo  
Cepefin:
Alberto Borges Matias – Fundador do Inepad e orientador do Centro de 
Pesquisas em Finanças (Cepefin). Professor titular do Departamento de 
Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilida-
de da Universidade de São Paulo no campus de Ribeirão Preto. Livre do-
cente em finanças, atuando nos programas de graduação, pós-graduação 
e MBAs da Universidade.

Apoio:
João Gabriel Sehn – Pesquisador do Centro de Pesquisas do Inepad – 
Núcleo Cepefin. Graduando em ciências contábeis pela Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo 
no campus de Ribeirão Preto.



IBEF NEWS  ~  MAIO/JUNHO 2014 IBEF NEWS  ~  MAIO/JUNHO 2014 5150

Por Octavio de Barros

O debate sobre o crescimento econômico é sempre sinônimo de controvérsia. Várias teses circulam há décadas nos 
meios acadêmicos e ninguém pode dizer que tenha a fórmula mágica que levará um determinado país ao sonhado 
crescimento sustentado. É muito frequente ouvirmos que “basta que” isso ou aquilo seja feito para crescermos.  

Ou “se tivéssemos tal iniciativa” (recorrentemente algo específico é o culpado pelo não crescimento) poderíamos crescer 
bem mais. Ou ainda, “olhe só o exemplo de tal país” (geralmente um país pequeno que tem seus 15 minutos de fama de 
crescimento). E assim por diante.

A teoria econômica nos ensina que crescimento econômico é uma variável endógena (resultado da interação de um con-
junto de elementos). Isso significa que, na prática, ninguém tem ou terá um dia a capacidade de estabelecer uma meta de 
crescimento que seja perfeitamente crível e alcançável. São inúmeros fatores que influenciam simultaneamente o cresci-
mento econômico e nem todos eles estarão sob o controle de quem está de plantão comandando a política econômica em 
qualquer país. Há, sim, muitos elementos que podemos afirmar que favorecem o crescimento econômico, mas eles jamais 
serão capazes de determiná-lo.

Uma das coisas que sabemos bastante bem é que o crescimento econômico sustentado, notadamente em países emer-
gentes, depende de reformas que contribuam direta ou indiretamente para maior produtividade sistêmica. Mais do que isso, 
depende de uma atitude reformista permanente. País emergente, para ser assim qualificado, precisa de um intenso fluxo de 
reformas. As economias e sociedades mais maduras já fizeram muitas reformas ao longo de décadas. Mas precisam sempre 
de reformas diante de desafios novos que sempre surgem. Porém, é algo que tem um caráter mais incremental.

No caso dos emergentes como o Brasil, um dia chegará o momento em que o avanço marginal das reformas será decres-
cente, até porque reformas cansam e frequentemente geram desgastes políticos importantes. Mas ainda estamos a léguas 
de distância dessa fase. Além disso, avanços meramente incrementais como temos tido nos últimos anos não bastam. Preci-
samos ir muito além do incremental.

Há “reformas de primeira linha” com impacto intertemporal e há reformas microeconômicas, que têm efeitos tanto no 
âmbito empresarial como no plano macro ou simplesmente no melhor exercício da cidadania. Cada reforma tem um efeito 
específico, mas seu prazo de validade é geralmente datado. Algumas reformas podem ter impactos apenas de longo prazo no 
crescimento econômico; outras, impactos de médio prazo e, mesmo tendo sido tremendamente importantes, seus efeitos 
serão temporários. É raro, portanto, que reformas sejam implementadas e seus efeitos se façam sentir imediatamente. Pode 
até acontecer, mas é muito difícil.

É claro que uma bela agenda de reformas afeta o preço de ativos no ato de seu anúncio, mas isso em nada assegura que o 
crescimento econômico já apareça em um horizonte visível. Evidente que melhoram a confiança dos agentes econômicos e 
isso é meio caminho andado para uma boa governança. Quando há compromisso com reformas, até mesmo erros clássicos  
de política econômica são mitigados e perdoados porque a confiança se mantém relativamente intacta. Ou seja, todos  
os pecados são perdoados quando há apetite explícito por reformas com horizontes temporais mais dilatados.

Crescimento não é  
para amadores
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Economista-chefe do Banco Bradesco

Porém, há casos recentes, como o do México, que nos últimos dois anos conta com um governo bastante reformista e 
que aprovou em tempo recorde um conjunto de medidas liberais, modernizantes e de redução de burocracias e aumento da 
competição em vários setores e, apesar disso, vem registrando taxas de crescimento econômico medíocres e inferiores às 
brasileiras. O ambiente global ainda negativo pode estar ofuscando a pertinência das iniciativas.

Não podemos descartar que um próximo governo no México venha a ser o “beneficiário político final” de reformas que 
estão sendo realizadas atualmente. As reformas em curso no México são muito boas e adequadas, em minha opinião, mas o 
governante de plantão corre até mesmo o risco de ser classificado como alguém que não conseguiu entregar o crescimento 
econômico. Os estadistas, que têm uma visão estratégica de longo prazo, devem estar preparados para essa possível ingrati-
dão das urnas. Com o tempo, o benefício da distância lhes fará justiça.

No caso do Brasil, temos muitas evidências anedóticas de reformas que jogaram um crucial papel no crescimento econô-
mico. Rapidamente, sem qualquer juízo de valor sobre os governos a serem mencionados a seguir, podemos lembrar as refor-
mas de Campos e Bulhões na primeira metade dos anos 1960 que foram decisivas somente no chamado “milagre econômico” 
do início dos anos 1970. Da mesma forma, a abertura de Collor e a estabilidade de Cardoso (além de importantes reformas 
na área bancária, nas finanças dos estados e na responsabilidade fiscal) foram cruciais para o crescimento econômico no 
governo Lula.

No mesmo sentido, as importantes reformas implementadas no primeiro mandato do governo Lula (políticas sociais de 
qualidade como o Bolsa Família, crédito consignado, patrimônio de afetação etc) terão mudado qualitativamente a cara do 
país pela espetacular inclusão social. No governo Dilma, também tiveram relevância o fundo de previdência dos funcionários 
públicos, as novas regras de poupança com Selic abaixo de 8,5% e mesmo o programa de concessões em larga escala. Mas, 
a rigor, poderíamos afirmar que o efetivo ciclo de reformas no Brasil ficou restrito ao período 1994-2005.

Em que pesem as divergências ideológicas a respeito da natureza das reformas, o que vale é o direcional de fortalecimento 
das instituições da democracia republicana e da produtividade. A agenda de reformas necessárias é conhecida de todos no 
Brasil, e francamente, vejo relativamente pouco conflito prático a respeito da grande maioria delas, salvo por comportamen-
tos muito corporativistas e interesses muito encastelados. Mas o relevante é o apetite reformista no sentido do aperfeiçoa-
mento de regras que deem crescente previsibilidade às decisões das famílias e das empresas. O importante é um direcional 
de racionalidade fiscal permanente que combata a tentação populista (que é conceder benefícios sem se dispor dos recursos) 
e um compromisso inarredável com a estabilidade de preços.

Fundamentais também são iniciativas que permitam o aumento do estoque de capital e, portanto, a produtividade. Só o 
aumento de produtividade sistêmica permanente gera riqueza e permite uma distribuição democraticamente harmônica e 
justa entre lucros e salários. Reformas para melhorar a educação e incentivar institucionalmente a inovação fazem a diferen-
ça e afetam o crescimento econômico intertemporalmente.

No caso específico brasileiro no momento atual, o curioso é que de um lado temos o governo em curso que acusa a oposi-
ção de tentar aplicar uma “ortodoxia recessiva” com suas propostas de reformas, ao passo que a oposição denunciará o risco 
de uma “heterodoxia estagnacionista” com as reformas que o governo se propõe. Todos se habilitam como os mais capazes 
de fazer o país crescer sustentadamente. Mas crescimento econômico não é coisa para amadores, como diria o irônico  
Nelson Rodrigues.

Ao contrário do senso comum, vejo um potencial reformista em diferentes correntes de pensamento no Brasil e não 
acredito que o apetite por reformas deva ser exclusividade ou monopólio dessa ou daquela linhagem ideológica. Em certo 
momento, no qual as sociedades republicanas e democráticas avançaram bastante, a despolitização do debate macroeconô-
mico parece crucial para que tenhamos maturidade e distância para seguirmos avançando sempre nas melhores condições 
socioeconômicas para um crescimento sustentado e menos desigual e isso requer um estado permanente de reformas.

Reformas deveriam ser traduzidas como a construção de plataformas de crescimento futuro. Para isso, uma mudança 
atitudinal é necessária. Por vezes, reformas enfrentam dificuldades políticas para viabilização, mas se traduzirem bom senso 
e boa-fé, mais cedo ou mais tarde prosperarão. Como diria o escritor francês Victor Hugo, “nada mais poderoso do que uma 
ideia cujo momento tenha chegado”. v
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Paulo César Gagliardi  
em uma página
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Paulo César Villar Gagliardi nasceu em São Paulo, em 1954. A vontade de 
trabalhar na área de saúde veio na juventude, logo após a graduação em 
administração de empresas, aos 22 anos. Sentiu a necessidade de aplicar 

seus conhecimentos em uma atividade mais específica. Mergulhou novamente 
nos estudos e, dois anos depois, conquistou o diploma de administração hospita-
lar – que considera a sua verdadeira formação. No último ano da faculdade, foi 
convidado para administrar o Hospital Jaraguá, onde exerceu o cargo de diretor 
administrativo financeiro por um ano e meio, até ser convidado para integrar a 
Omint – então uma startup na área de saúde recém-chegada ao Brasil, em 1980.

Cortejado também para assumir a gerência da Golden Cross, uma gigante na 
área de saúde, Gagliardi decidiu apostar na Omint, que apesar de ainda enga-
tinhar no Brasil, possuía um histórico bem-sucedido na Argentina desde 1967, 
oferecendo planos “focados na saúde e não na doença”. No posto de diretor 
administrativo financeiro da empresa, o primeiro grande desafio foi quebrar pa-
radigmas: vender planos de saúde para uma classe premium. “Nós fizemos com 
que pessoas que pagavam suas despesas médicas particularmente acreditassem 
no sistema de pré-pagamento do plano. Essa política foi um sucesso e há 34 anos 
a companhia se mantém firme nesse propósito”, destaca Gagliardi.

Hoje a Omint oferece planos individuais e coletivos, mas os desafios não são 
menores: lidar com o descasamento entre o aumento dos custos do setor e a 
redução das margens a cada ano, e a crescente transferência de responsabilida-
des, para as empresas privadas, das obrigações que deveriam ser atendidas por 
políticas de saúde pública.

Tais desafios requerem uma cuidadosa engenharia financeira, especialmente 
no controle de custos. “É um mercado bastante complexo do ponto de vista 
financeiro e alguns dos nossos concorrentes deixaram de existir por não olha-
rem para dentro dos seus custos. É preciso analisá-los de maneira correta, ser 
eficiente na alocação dos recursos e fazer auditoria. Isso é o que nos permitiu 
sobreviver nesse mercado”, afirmou o executivo.

Em 2014, a Omint espera atingir um faturamento próximo a R$ 1 bilhão (foram 
R$ 851 milhões em 2013), mantendo o crescimento anual na casa dos dois dígitos. 
No ano passado, a expansão foi de 14,78% sobre 2012. Os custos médios (indica-
dor importante para mensurar o desempenho das empresas) foi um dos mais bai-
xos do setor: ficou em 76,9%, enquanto a média do mercado está acima de 80%.

Neste ano, Paulo Gagliardi completa 30 anos de associação ao IBEF SP. Tor-
nou-se membro em 5 de julho de 1984. Referência em seu setor de atuação, 
representa a Omint em diversas instituições. v

Ivanyra Correia
Líder do IBEF Mulher

D
iv

ul
ga

çã
o

Recentemente, li dois livros que me 
chamaram a atenção para a mesma 
mensagem: a base do sucesso, em 
todas as áreas da vida, é a capacida-
de de ter foco. Os livros aos quais me 
refiro são o livro da Condoleezza Rice, 
Extraordinary, Ordinary People: A Me-
moir of Family (não lançado no Brasil), 
e o livro Foco, de Daniel Goleman, o 
mesmo autor de Inteligência emocional, 
lançado no Brasil em janeiro.

Foco é uma ferramenta essen-
cial, que diferencia uma pessoa de 
alta performance de outras. Se-
gundo Jorge Paulo Lemann, dentre 
os cinco ensinamentos que não se 
aprende na escola um deles é foco. 
Deve-se escolher fazer o que se gos-
ta – aquilo em que você é bom – e 
focar. Bill Gates quando presidia a 
Microsoft, nos anos 1990, passava 
duas semanas numa casa no cam-
po para raciocinar sem interrup-
ções, em períodos que chamava de 
think weeks (semanas para pensar).  
O lendário presidente mundial da Ge-
neral Electric, Jack Welch, reservava 
uma hora por dia para simplesmente 
olhar pela janela e meditar.

Daniel Goleman explica como po-
demos programar o nosso cérebro 
para prestar atenção nas coisas e 
obter um melhor desempenho nas 
nossas funções. Segundo o escritor, a 
atenção funciona como um músculo: 
pouco utilizada, ela definha; bem uti-
lizada, ela melhora e se expande.

O livro Foco mostra que, muito re-
centemente, a ciência da atenção flo-
resceu para muito além da vigilância. 
Essa ciência diz que nossa capacida-
de de atenção determina o nível de 
competência com que realizamos de-
terminada tarefa. Se ela é ruim, nos 
saímos mal. Se é poderosa, podemos 
nos sobressair. A própria destreza na 
vida depende dessa habilidade sutil. 
Embora a conexão entre atenção e 
excelência permaneça oculta a maior 
parte do tempo, ela reverbera em 
quase tudo que tentamos realizar.

E foco foi o que fez Condoleezza 
Rice, mulher e afro-americana, dife-
renciar-se em um ambiente compe-
titivo como os Estados Unidos. Ela 
nasceu na violenta e segregacionista 
Birmingham, Alabama, no dia 14 de 
novembro de 1954. Rice afirma que 
sua infância durante o período da se-
gregação racial ensinou-lhe a deter-
minação no encontro com a adversi-
dade e a necessidade ser “duas vezes 
melhor” do que as não minorias.

Aos 19 anos, Rice graduou-se bacha-
rel em ciência política da Universidade 
de Denver com Cum Laude (distinção 
acadêmica). Em 1975, obteve seu grau 
de mestrado da Universidade de Notre 
Dame e, em 1981, o seu doutorado pela 
universidade de Denver. No mesmo 
ano, Rice conquistou a cadeira de pro-
fessora de ciência política na Universi-
dade de Stanford, uma das melhores 
instituições de ensino americanas.

A partir de 1989 e até março de 1991, 
Condoleezza Rice serviu na adminis-
tração de George H. W. Bush como 
diretora dos assuntos soviéticos e leste-
-europeus. Nessa função, ela adquiriu 
os maiores méritos formulando a estra-
tégia em favor da reunificação alemã. 
De 1993 a 1999, Rice foi a primeira mu-
lher e afro-americana a ser nomeada 
Provost de Stanford, cargo equivalente 
a reitor da universidade. Rice serviu 
na posição de Provost por seis anos. 
Em janeiro de 2001, tornou-se assis-
tente do presidente George W. Bush 
para casos de segurança nacional. Foi 
a segunda afro-americana (após Colin 
Powell) e segunda mulher (depois de 
Madeleine Albright) a deter o cargo.

Entre 2005 e 2009, Rice foi a 66ª se-
cretária de Estado dos Estados Unidos, 
servindo na administração do presidente 
George W. Bush. Hoje, além de profes-
sora pela Universidade de Stanford, Rice 
está no conselho de administração das 
empresas Chevron e Charles Schwab, 
da Universidade de Notre Dame e da 
fundação Hewlett de William e Flora. 
Também tem assento no conselho con-
sultivo internacional do J.P. Morgan.

Como se observa, em sua trajetó-
ria, Rice seguiu o conselho de sua fa-
mília, resumido através da frase que 
era sempre dita: a de como um negro 
americano era preciso ser “duas vezes 
bom” para vencer na vida, ainda mais 
no caso de uma mulher.

Saudações Ibefianas. v
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Escrevo este texto a quatro mãos. Em conversa recente com Rogério Menezes, CFO da Akzo 
Nobel PPC, no evento Socioesportivo, na Bahia, discutimos quais seriam as aspirações profissio-
nais dos jovens e como pavimentar a estrada para atingi-las. Não gosto de rótulos nem de gene-
ralizações, mas há quem acredite que os jovens brasileiros pertencem a algo chamado “Geração 
Y”, que engloba, entre outras características, a vontade e a necessidade de crescer rápido na 
carreira. Acontece que em todas as gerações e em todas as idades sempre houve gente queren-
do crescer rápido.

O Rogério concedeu recentemente uma entrevista interessante para um blog de negócios e car-
reira (www.carreiraevoce.com) e nessa matéria ele listou algumas regras básicas de comportamento e atitude que valem 
para as pessoas que tenham como aspiração o crescimento na carreira, independente de sua geração.

Se sucesso para você é crescimento rápido, vale a pena seguir alguns dos conselhos do Rogério:
1) Tenha paciência. Começando pelo básico, querer abraçar o mundo e ficar ansioso não contribui para o crescimento, 

na verdade atrapalha.
2) Respeite e seja coerente com seus valores. Se você quer subir na carreira a qualquer preço, e para isto abre mão 

de valores pessoais, o sucesso não se sustentará.
3) Seja realista, sem deixar os sonhos de lado. Se você ainda é analista, não dá para se tornar um CFO em seis meses. 

Mas não deixe a ideia de lado. Identifique os passos necessários para chegar ao objetivo e trace o seu caminho.
4) Diferencie-se da média. Se trabalhar como a média, permanecerá com ela. É importante encontrar seu diferencial 

e fazer aquele algo a mais que lhe dê vantagem competitiva.
5) Tenha visão estratégica sem perder o caráter tático. A visão estratégica e a consciência do todo impulsionam, mas 

o conhecimento operacional é o que faz ganhar o respeito da equipe e das pessoas. Talvez por isso os melhores técnicos 
de futebol são ex-jogadores.

6) Tenha foco e prioridades. Se você trabalha numa empresa grande, a complexidade e o volume de coisas a fazer 
podem ser tão grandes que facilmente se perde o foco. Assim, qual parte do negócio precisa de mais concentração agora? 
Qual projeto causará mais impacto ao ser implementado? Foco e prioridade correspondem à metade do trabalho.

7) Planeje. Uma vez que você tenha definido o foco e a prioridade, o próximo passo é saber se planejar para alcançar 
os desafios propostos.

8) Construa uma equipe. Isto vale tanto para a equipe direta de trabalho quando para as relações informais. O mundo 
hoje é complexo, ninguém pode trabalhar isoladamente. Thomas Edison e Santos Dumont foram os últimos que conse-
guiram – e faz tempo.

9) Saiba liderar. Não espere ter o título ou o cargo para tornar-se um líder. É melhor do que ter o título e não saber 
conduzir equipes.

10) Tenha bons relacionamentos e amigos na empresa. Isso mesmo: amigos! Gente que frequenta a sua casa.  
A confiança gerada pela amizade cria um potencial de entrega muito maior. Se não concorda com a ideia, com quem 
trabalha? Com inimigos?

11) Seja um “sábio corporativo”. Conheça o negócio, ou seja, entenda seu funcionamento, os desafios, a estratégia, 
a operação. Isso o ajudará saber quando ceder e quando avançar. Lutar por uma causa e pelo time dará credibilidade ao 
seu posicionamento nas discussões.

12) Comunique-se. Se você não souber se comunicar, nenhum dos itens anteriores tem valor. Sabe estruturar uma 
apresentação? Seus e-mails são claros, isto é, vão direto ao ponto? E suas participações nas reuniões? São coerentes, 
precisas e construtivas? É isso aí, até a próxima edição e um abraço. v

Os 12 mandamentos para crescer na carreira
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DICA DE CARREIRA

O sonho do “Mercado Financeiro”

Profissionais de finanças são aqueles com grande background de estudo, que acrescentam ao colocar sua vi-
são a respeito dos eventos políticos e econômicos, que são formadores de opinião. Eles têm um ar de respeito e 
sobriedade ao seu redor e têm a admiração familiar, certo?

Bom, certíssimo! Cresci como neta do gerente do Banco do Brasil de uma cidade do interior de São Paulo e, 
por onde eu fosse, escutava a típica expressão “mande lembranças a seu avô!” e essa ideia somente se fortaleceu 
ao assistir a entrevistas ou reportagens com economistas e executivos do setor. Ingressei no “Mercado Financei-
ro” como trainee de uma grande instituição, mas logo me deparei com uma imagem completamente diferente 
das que li em qualquer jornal.

O setor financeiro brasileiro é extremamente forte e bem coordenado, possui inúmeros sistemas computa-
cionais complexos e robustos para seus controles e análises. Ainda bem! Mas o resultado disso são bancos com 
gigantes “linhas de produção”, assim como as grandes indústrias.

“Linhas de produção de números”, é como eu costumo apelidar algumas áreas. Temos também linhas de pro-
dução de relatórios (não, quem gera o número não é a mesma pessoa que faz os relatórios), linhas de produção 
de atendimento a clientes (não, quem analisa os números não é quem irá instruir os clientes). E assim vai, de 
contratos jurídicos a análise de crédito, é difícil encontrar profissionais que entendam da “fábrica financeira” e 
não apenas da sua “esteira de montagem” dentro da fábrica.

Encontrei grandes gerentes comerciais falando que a tesouraria do banco não servia para nada, não gerava 
resultado como o “comercial, que põe a mão na massa e faz a venda”. Encontrei gestores de negócio que não 
sabem de balanço, nem de DRE e nem de nenhuma forma de demonstração de resultado formal, não conheciam 
nem ao menos os resultados da instituição a qual pertenciam! Cada “esteira” se agarra em mais ou menos três 
indicadores, e eles passam a ser tudo, não é necessário conhecer a produção da “esteira” ao lado.

Como disse, entrei como trainee, em uma época de crescimento. Foi uma turma grande, de 70 “talentos”, como 
recebemos a denominação, e hoje cerca de quinze continuam no mercado financeiro. A maioria migrou assim que 
encontrou um nicho mais “estratégico”, como consultorias, empresas de tecnologia ou líderes da indústria.

Onde está o glamour, então? Como chegar lá? Bom, mantenha-se sempre com a visão do todo, da “fábrica 
inteira”, identifique onde estão as produções-chave para o resultado. Tente migrar entre essas áreas e, depois, 
saia da fábrica! Sim, não foque em uma pequena esteira, mas saia de uma grande instituição e busque uma me-
nor, onde você poderá utilizar a visão que ganhou do melhor modo de produzir e sobre toda a eficiência da linha 
de produção para fazer do começo ao fim um produto especial, direcionado para um público reduzido.

Nessas “butiques” você irá realmente aprender como funciona o mercado financeiro e como ele influencia os 
empresários e suas decisões. Você precisará estar com seus estudos em dia e estará cercado por pessoas que, 
na sua maioria, sabem o que ocorre ao redor e quais são os impactos das manchetes do jornal. Você encontrará 
instituições que criam e inventam, e não as que apenas utilizam o método Ford de produção financeira. v
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Por Luiza Roland
Consultora sênior da Compass Consultoria
luiza.roland@compassconsultoria.com.br
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Por Redação / Fotos: Divulgação

Caixas de som Nautilus
Desenvolvida pela inglesa Bowers&Wilkins, 
a Nautilus possui um design exclusivo, 
que preenche tubos afunilados com 
espumas acústicas, projetando o 
som no estado mais puro.
www.bowers-wilkins.com

Umidor Voyager
Companheiro para viagens, o “Voyager”, 
da Davidoff, conserva o charuto puro 
a qualquer hora e lugar. Possui sistema 
de controle de umidade interna e 
capacidade para sete a treze unidades.
www.davidoff.com

Mesa de jogos Cona
O grande charme é o tampo reversível,  
que transforma a mesa de jantar em diversão. 
Apresenta quatro gavetas com corrediças, onde 
os jogadores podem armazenar fichas e copos.
www.sierrasp.com.br

Tequila Casa Sauza XA –  
Edicíon Limitada
A edição ultrapremium incorpora três 
gerações de tequilas artesanais, envelhecidas 
em barris de carvalho. O aroma revela notas 
de jasmim, hibisco, amêndoas e chocolate;  
no paladar, o agradável frescor do agave azul.
www.casasauza.com

Portugal está recuperando lentamente a confiança 
no cenário econômico mundial. Considerado um 
dos mais frágeis na zona do euro com o agrava-

mento da crise financeira internacional, o país anunciou 
em maio deste ano a sua “saída limpa” do programa de 
resgate financeiro da União Europeia e do Fundo Mo-
netário Internacional. Com a estabilização, o turismo de 
negócios no país, que já é um dos destinos preferidos dos 
congressistas, tende a aumentar. Lisboa, por exemplo, é 
a oitava metrópole mais atrativa para esse tipo de viagem 
no mundo e ocupa o segundo lugar entre as dez cida-
des mais visadas no sul da Europa para o investimento 
estrangeiro, de acordo com ranking do Financial Times 
divulgado em 2014.

A lenda romântica diz que Lisboa teria sido fundada 
pelo herói Ulisses, durante uma de suas viagens míticas. 
A aura encantadora dessa cidade milenar está na harmo-
nia entre cultura, história e modernidade. Na arquitetura, 
os telhados vermelhos e azulejos coloridos são entrecor-
tados pelo lendário rio Tejo. Becos e ruelas descortinam 
caminhos para as relíquias de um rico passado, sempre 
evocado pelo saudosismo do fado.

No coração da metrópole, situa-se o requintado hotel 
Tivoli Lisboa, que oferece uma visão privilegiada para 
toda a cidade. Destinado a receber a elite executiva, o 
hotel conta com vantagens exclusivas, entre elas o aces-
so priveligiado para os melhores campos de golfe da ca-
pital, serviço de private concierge e transfer privado para 
o aeroporto de Lisboa. O SKY Bar, localizado no último 
andar do edifício, é ideal para tomar uma bebida no final 
da tarde ou jantar sob um céu estrelado. v

Uma visita a 
Lisboa

Tivoli Lisboa

Av. da Liberdade, 185,
Lisboa – Portugal
www.tivolihotels.com.pt

Para mais informações:
Reservas: (+351) 21 319 89 00
E-mail: reservations@tivolihotels.comSkyBar

Turismo
Por Redação / Fotos: Divulgação
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Leitura
Islamic finance in the global economy
Ibrahim Warde
Oxford University Press – US$ 43,50

Por Wesley Mendes-Da-Silva
Professor de Carreira do Departamento de Contabilidade, Finanças e Controle da FGV-Eaesp
Visiting Scholar at Marriot School of Management e Coordenador da Comissão de 
Governança Corporativa do IBEF SP — wesley.mendes@fgv.br

Em finanças islâmicas existem três proibições fundamentais: cobrança de juros (Riba), 
incerteza (Gharar) e jogos de azar (Maysir). Assim, os objetivos de um sistema econômico 
islâmico estão orientados à paz e à suficiência, atingidos por meio da erradicação da fome 
e do medo no seio da sociedade. Além disso, procura assegurar o atendimento a todas as 
necessidades básicas dos indivíduos. E isso inclui: i) comida, ii) serviços médicos, iii) abrigo, 

iv) educação e tudo aquilo considerado necessário conforme os costumes da sociedade. Em outras palavras, em um sistema 
econômico islâmico, objetivos não econômicos tem que ser considerados também, tal como o cumprimento de necessidades 
espirituais. Perguntas começam a surgir: como recompensar a aquisição de risco? Se acaso não se puder cobrar juros? Esse 
livro pode ajudar nas respostas.

A obra está organizada em uma dúzia de capítulos, os quais abordam desde aspectos conceituais e práticos de finanças is-
lâmicas, até normas globais e restrições religiosas no campo da regulação dos mercados. Ao fim e ao cabo, o autor discute os 
códigos sobre os quais os sistemas econômicos islâmicos estão apoiados, a evolução das finanças islâmicas modernas no con-
texto da economia mundial. Para tanto, Warde lança mão de uma abordagem comparada entre os países, fazendo extensões 
para o desenho e o funcionamento de instrumentos financeiros no que se refere ao desenvolvimento econômico. O autor não 
deixa de esmiuçar idiossincrasias em termos culturais, estratégicos e gerenciais das finanças islâmicas.
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Belíndia 2.0 – Fábulas e 
ensaios sobre o país dos 
contrastes

Edmar Bacha
Civilização Brasileira – R$ 59,90

Vencedor do Prêmio Jabuti na cate-
goria Economia, Administração e Ne- 
gócios, o livro analisa, por meio de fá-
bulas, a economia brasileira desde os 
anos 1970 até os dias atuais.

O capital do século XXI

Thomas Piketty
Editora Intrínseca – Preço sob consulta

O autor analisa, detalhadamen-
te, a desigualdade social no mundo.  
A obra, que já ganhou elogios e críti-
cas em todo o mundo, será lançada no 
Brasil no segundo semestre de 2015. 

The end of power

Moises Naim
Basic Books – US$ 28

Naim defende que a visão verticali-
zada dos postos de liderança, em voga 
até o século passado, está defasada.  
É necessário que os novos líderes es-
tejam aptos a exercerem suas funções 
de maneira horizontal.
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Estante

Executivos&Empresas
Por Redação / Fotos: Arquivo pessoal

RodRigo Kede Lima

Palavra que a define: Desafio

Guru: David Ogilvy

Uma personalidade histórica: Nelson Mandela

Estilo musical: Surf music

Melhor filme:  Um sonho de liberdade  
(dir. Frank Darabont)

Melhor livro:  Qual é a tua obra?, de Mário  
Sergio Cortella

Esportes: Surf

O que mais gosta de fazer nas horas de lazer: 
Ficar com a família e surfar

Culinária preferida: Tailandesa

País (fora do Brasil): Inglaterra

Melhor cidade brasileira: Florianópolis

Férias: Com a família, de preferência em um lugar novo

Valorizar as pessoas e fazer o que é certo foram lições que Rodrigo Kede 
aprendeu cedo na vida. Carioca, criado no bairro do Leblon, desde crian-
ça construía uma relação de confiança com as pessoas. Durante as parti-

das de futebol com os amigos, sempre que havia um lance polêmico, sua opinião 
era consultada para decidir o impasse: “Pergunta o que o Rodrigo acha”.

Menino curioso, queria entender como as coisas eram feitas e construídas.  
O bom desempenho em matemática e física e o interesse pela área de tecnologia 
levaram o jovem Rodrigo Kede ao curso de engenharia mecânica, na Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-RJ), no início da década de 1990. Começou o estágio 
na IBM ainda no meio do curso. A promoção para o primeiro cargo gerencial sur-
giu de um desafio: ser transferido para uma área da empresa que passava por pro-
blemas. Onde outros enxergavam apenas dificuldades e horas extras de trabalho, 
ele viu oportunidade. Estudou a área profundamente, tornou-se parte da solução 
e foi promovido gerente financeiro do setor, voltado ao planejamento de projetos.

Sua primeira expatriação para os Estados Unidos aconteceu aos aos 24 anos de 
idade, em 1997. Conheceu a matriz da companhia e voltou à terra do Tio Sam mais 
duas vezes: aos 26 e aos 28 anos. Passou por quase todas as áreas financeiras e tra-
balhou, a partir dos Estados Unidos, em operações na América Latina, Ásia e países 
da Europa. A soma das experiências o preparou para assumir a diretoria financeira 
da IBM na América Latina e, entre 2007 e 2010, o cargo CFO da IBM Brasil.

O primeiro contato com o IBEF SP surgiu no início dos anos 2000, com a reco-
mendação de amigos. Associou-se em 2002 e, junto ao aprendizado e à convivên-
cia com profissionais admirados, fez grandes amigos. Anos mais tarde, foi eleito 
presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP para a gestão entre 2009 e 2011. 
Boa parte da nova diretoria era composta por jovens lideranças, que ajudaram a 
preparar o Instituto para o futuro. “Foi uma gestão de ruptura, pois deixamos de 
fazer algumas coisas que eram realizadas nos últimos 20 anos para criar outras 
novas. Então, acho que abrimos caminho para uma mudança, que continuou com 
as gestões do André Luis Rodrigues e do José Claudio Securato, executivos que 
também fizeram parte dessa diretoria.”

Durante o mandato de Kede, foram criados dois dos melhores eventos de 
conteúdo e relacionamento do Instituto: o Painel CEOs e o CFO Forum IBM/ 
IBEF SP. Com a renovação, cresceu o número de CFOs e diretores financeiros 
mais jovens associados ao Instituto. Pendências jurídicas que travavam a capaci-
dade de investimento foram solucionadas.

Em 2012, aos 40 anos, Rodrigo Kede assumiu a presidência da IBM Brasil, sa-
grando-se o executivo mais jovem a virar o número 1 da companhia. Em pouco 
tempo, o CEO deu personalidade ao seu legado: tornou a operação brasileira re-
ferência mundial em performance para a IBM no mundo; e está conseguindo dar 
uma cara mais cool à maior empresa de tecnologia do país – que apesar de cente-
nária, continua a criar e definir padrões de tecnologia mundiais.

Sem medo de  
novos desafios

Durante o tempo livre, como bom ca-
rioca, Rodrigo não dispensa a oportuni-
dade de aproveitar a praia e estar com a 
família. A paixão pelo surf vem desde a 
juventude e a considera uma verdadeira 
terapia. Seus locais preferidos para cur-
tir as ondas são o litoral paulista e o Rio 
de Janeiro. Fora do país, o Havaí, para 
onde viajou quatro vezes. v
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AGOSTO/SETEMBRO 2014

AGOSTO
01/08

 » Stefano Helou Frontini

02/08
 » Antonio Fernando Burani
 » Cristiano dos Santos Machado
 » Geert Mathijs Aalbers
 » Jose Roberto Romeu Roque

03/08
 » Adriano Pascoaloto
 » Josefa Maria Fellegger Garzillo
 » Paulo Fernando Albuquerque Melo

04/08
 » Adalmir Sampaio Gomes
 » Wadico Waldir Bucchi

06/08
 » Fábio João Zogbi
 » Rodrigo Zarvos Mendes Pereira

07/08
 » Ricardo Abrahão Fajnzylber

08/08
 » Ivan de Souza
 » Rodnei Caio Baptista
 » Paulo Sergio de Assumpção Carneiro
 » Matheus Silva Galvão

09/08
 » John Sam Koutras
 » Talissa Carvalho Haddad

10/08
 » João Alberto Bertin Sanches
 » José Rogério Luiz

11/08
 » José Alvaro Sardinha
 » Mario Luiz Levada
 » Sérgio Cleto

12/08
 » Adriano Zan

13/08
 » Carolina Asevedo Couto
 » João Pinheiro Nogueira Batista
 » Shaykr Abel Puig

14/08
 » José Geraldo Antunes
 » Leonardo Portugal
 » Luiz Marcelo Meirelles Creazzo
 » Mário Togneri

16/08
 » Luciano Costa Novo dos Santos 
Lima

 » Maria Lucia de Almeida Prado e Silva

17/08
 » Cynthia May Hobbs Pinho

18/08
 » Luís Gustavo da Silva

19/08
 » Bruno Marques Santo
 » Ricardo dos Santos Mattos

20/08
 » Jorge Moysés Dib Filho
 » Luiz Antonio Wagih Abbud
 » Rafael Grego Carvalho
 » Roberto Guerra Dupin

21/08
 » Maria José de Santana
 » Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva

23/08
 » Celso Rocha Alves Junior
 » Marcelo Antonio de Jesus
 » Valéria Cristina Natal

24/08
 » Edison Carlos Fernandes
 » Luiz Ramos e Silva
 » Luiz Tadashi Yamashita

25/08
 » Jose Aparecido Natal
 » Roberto Augusto Bezerra

26/08
 » Adnilson Pereira de Oliveira
 » Paulo Cesar de Sousa Abreu

27/08
 » Carolina Ratatori Manso de Castro
 » Fabio Rosas
 » João Ricardo Kalil Patah
 » Jorge Casmerides

28/08
 » Carlos Jose Roque
 » Fabio Jorge Celeguim
 » Frederico Estrella Carneiro Valladares

29/08
 » Paula Regina Raya
 » Robson Luis Ferreira Souto

30/08
 » Sergio Diniz

SETEMBRO
02/09

 » Carlos Eduardo Lima Medeiros
 » Francisco Sérgio Ribeiro Bahia

03/09
 » Adriano Cartolano
 » Madeleine Jacqueline Blankenstein

04/09
 » Ari Luiz Cagiali
 » Frederic Francis
 » Frédéric Ronflard

05/09
 » Alexandre Ogeda Ribeiro
 » Luiz Felipe Kok de Sá Moreira Filho
 » Luiz Miguel Costa Rocha

06/09
 » Dania Stagni Aquino Soares
 » Roberto Faldini
 » Roberto Presz Palmaka
 » Thiago Ungar Glausiusz

07/09
 » Fernando Pinto de Moura
 » João Márcio Dias

08/09
 » Gilmar Roberto Pereira Camurra
 » Patricia Avolio Furtado Mussalan

09/09
 » João Carlos de Gênova
 » Luiz Carlos Quadrante

10/09
 » Isabela Assis Pereira Gomes
 » Louremir Reinaldo Jeronimo
 » Marcos Eduardo Binder

11/09
 » Alexandre Jorge Chaia
 » Milton Luis Nascimento Brandt

12/09
 » Fábio Alessandre Martinez Puerto
 » Paulo Eugênio Weinberger
 » Plinio José Marafon

14/09
 » Mário Allan Ferraz Mafra

15/09
 » Antonio Marcos Socci da Costa
 » Giovana Tonel Cervi
 » Luthero Caixeta Barbosa Junior
 » Marco Antonio de Abreu Junior

16/09
 » Alfredo José Assumpção

17/09
 » Alexandre Andrade Lima da Fonte

18/09
 » Andrea Sandro Calabi
 » Daniel Nobre Martins Pinheiro
 » Luiz Pereira de Araújo Filho
 » Maria Claudia Mello Guimarães

20/09
 » José Carlos Anguita
 » José Othon Tavares de Almeida
 » Valter do Nascimento

22/09
 » Luis Andre Carpintero Blanco

23/09
 » William Inácio de Ávila

24/09
 » Wesley Lucio Cavalcante de Melo

26/09
 » Antonio Donizete Dudli
 » Sérgio Augusto Malacrida Junior

27/09
 » Bernardo Szpigel
 » Octavius Augustus Uzeda de Azevedo
 » Paulo Henrique Pombo Canosa

28/09
 » Adriano Alcalde
 » Sidnei Nunes
 » Sonia Maria de Sá

29/09
 » Manoel Felix Cintra Neto

30/09
 » Ronaldo Valentini
 » Tamara Aldewereld Dzule
 » William Christian Hertz

Aniversariantes Novos Associados
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Aluizio da Rocha Coelho Neto Construtora Norberto Odebrecht S.A

Antonio Augusto Camilo Coppola Baker Tilly Brasil Gestão Empresarial Ltda

Antonio Dabus Filho Trinity Investimentos Ltda

Caio de Freitas Braga UPS Capital Corretora de Seguros Ltda

Carlos André de Paula Maciel Panini Brasil Ltda

Christiane Elisabeth Luckmann Autron Automação Industria e Comercio Ltda

Cristiano Maciel Carneiro Leão Cepeda, Greco e Bandeira de Melo Adv.

Daniela Fabrocini CSC Computer Sciences Brasil S.A

Daniela Paola Gonzalez Alejandropilo Damovo do Brasil S.A

Denise Araujo Francisco Petrocoque S.A Indústria

Denise Oliveira de Almeida Odontoprev S.A

Eloi Dantas dos Santos Junior Intercam Corretora de Câmbio Ltda

Evandro Nunes da Silva Junior Totvs S.A

Fabio Figueiredo Filho Zogbi Maua Soluções Financeiras Imobiliárias

Fernando Hartvig de Freitas Danaher

Guilherme Monken de Assis Bergamini Collucci Advogados

Halyson Gabriel de Oliveira

Hugo Trimmel Jr. Adisseo Brasil Nutrição Animal Ltda

Joabe Sergio de Andrade JB Andrade Assessoria

Luiz Ramos e Silva Grupo Ansell

Marcos José Queiroga Raimondi Vetor Editora Psicopedagogica Ltda

Maria José de Santana BercoSul Ltda

Martiniano Bianchini Medina Braga DSM Produtos Nutricionais Brasil Ltda

Natalia Maria Ruderman IBM LA

Nicola Cattozzo Luxottica Brasil Produtos Oculos e Esportivos

Pedro Francisco Militão Marques Geofusion Sistemas e Serviços de Informática S.A

Ralph Moise Green Voyer Brasil Consultoria em Recursos Humanos Ltda

Renata Gomide de Souza Accenture

Renê Santiago dos Santos Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Ricardo Luiz de Souza

Ricardo Merrighi de Figueiredo Silva

Rodrigo Martins Amato Mark 2 Market Ltda

Rogerio Coutinho Simões EY

Sérgio Augusto Malacrida Junior Votorantim Industrial S.A

Sílvia Regina Cruz Valente Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A

Silvio Roberto Reis de Menezes Totvs S.A

Tiago de Cerqueira Souza OAS S.A

Valter do Nascimento Damovo do Brasil S.A

William Inácio de Ávila Quasi Pronti Participações do Brasil Ltda

Wilson Rodrigues de Faria WFaria Advigados Associados
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Roberto Goldstajn é sócio 
do Fernandes Figueiredo 
Advogados

Opinião

A essência do  
compliance

Nos últimos anos, a sociedade brasileira assistiu incrédula a uma série de escândalos corporativos envolvendo pessoas 
ligadas ao poder público. Na esteira desses acontecimentos, o Supremo Tribunal Federal condenou, recentemente, 
diversas figuras privadas com base na bem-sucedida tese da “Teoria do domínio do fato”. Executivos de primeiro 

escalão foram punidos por atos ilícitos cometidos por seus subordinados no julgamento da Ação Penal nº 470.
Após intensa pressão popular – e atendendo a uma antiga exigência da Convenção sobre o Combate à Corrupção de Fun-

cionários Públicos em Transações Comerciais Internacionais, da OCDE – o Governo Federal editou a Lei nº 12.846/13, mais 
conhecida como Lei Anticorrupção. A legislação inovou ao possibilitar a punição adicional da pessoa jurídica sem prejuízo da 
apuração das responsabilidades de seus dirigentes.

Com o advento dessa norma, inúmeras empresas iniciaram o desenvolvimento do programa de compliance. Em boa parte, 
motivadas pelo dispositivo legal que garante penas mais brandas se for comprovada a existência de mecanismos eficazes na 
organização para coibir a prática de condutas ilícitas.

Essa movimentação tem exigido enorme esforço dos responsáveis pela área, nas sociedades empresárias, para divulgar 
a necessidade do relacionamento ético e transparente com as autoridades públicas. Afinal, é evidente a importância dessa 
novidade legislativa para coibir e/ou minimizar riscos de fraudes corporativas.

A despeito da necessidade de aperfeiçoamento das relações entre entes públicos e privados, o tema desperta atenção para 
outra demanda: a ausência de disseminação da cultura de boas práticas corporativas junto aos demais stakeholders, posto que 
a criação da área de compliance – motivada pela edição de uma lei – não parece ser o bastante para a perenidade dos negócios.

É indiscutível que o bom relacionamento com todos os atores sociais contribui (e muito) para o sucesso das atividades 
empresariais. No entanto, poucas empresas dedicam tempo para monitorar o relacionamento com seus empregados, for-
necedores, clientes, acionistas e investidores – e nunca é demais frisar as recentes acusações de dumping social que recaem 
sobre grandes companhias.

Também vale lembrar que importantes players sofreram danos à imagem (e pesadas multas) por contratarem fornecedores 
que mantinham em seu quadro empregados em condições análogas a de escravos. Ou mesmo aqueles casos em que grandes 
companhias lideram o “ranking” de reclamações perante órgãos de defesa do consumidor ou por desrespeito aos interesses 
dos acionistas minoritários.

Esses e muitos outros exemplos prejudicam o desempenho financeiro das corporações e nos remetem a uma preocupação 
maior. Será que as empresas realmente estão adotando boas práticas de governança corporativa?

Vale a pena revisitar o posicionamento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), que define governança 
corporativa como: “O sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relaciona-
mentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle”. Segundo o IBGC, as boas práticas de 
governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preser-
var e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade.

Como se vê, o sucesso do programa de compliance é consequência da adoção das boas práticas de governança corporativa 
dentro das empresas, refletidas diretamente nas relações com seus stakeholders. A criação desse tipo de programa apenas 
para atender a um mecanismo da Lei Anticorrupção contraria um importante aspecto socioeconômico: a harmonização de 
interesses entre três dimensões: ambiente, negócios e sociedade (Triple Bottom Line).

Logo, evidencia-se que a legislação em comento é um avanço importante, porém insuficiente para melhorar nosso ambien-
te de negócios. v

Estamos presentes em 4 continentes e 13 países, sempre 
prontos a oferecer novos caminhos.
Contando com a tradição do Grupo Banco Espírito 
Santo, oferecemos serviços integrados de investimento, 
estrutura funcional e multiproduto. Tudo isso com elevada 
especialização geográfica e setorial.

Financiamento e Gestão de Risco
Mercado de Capitais
Project Finance
Acquisition Finance
Corporate Finance

Corretora
Asset Management
Private Equity
Wealth Management

SOLUÇÕES 
INOVADORAS PARA 
UM FUTURO SEM 
FRONTEIRAS

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

LISBOA • COLÔNIA • DUBLIN • EDIMBURGO • HONG KONG • LONDRES • LUANDA
MADRI • CIDADE DO MÉXICO • MUMBAI • NOVA IORQUE • SÃO PAULO • VARSÓVIAFIT FOR A NEW ERA

GRUPO BANCO ESPIRITO SANTO
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