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Um problema de países,
empresas e famílias

N

2a. capa

ão importa se falamos de pessoas, companhias ou governos. Quando o assunto é endividamento, só existe uma bússola para conduzir os compromissos financeiros com segurança:
o planejamento. Na matéria de capa desta edição, você terá informações sobre a profunda
transformação no perfil da dívida pública federal e entenderá como isso contribuiu para mudar a percepção das agências de classificação de risco sobre o país e os frutos positivos que podem ser colhidos
pelas empresas.
O tema do endividamento, agora voltado para as famílias brasileiras, é retomado com enfoques diferentes na coluna do economista-chefe do Bradesco, Octavio de Barros – que rejeita o senso comum ao
analisar as mudanças no mix de consumo das famílias e sua predisposição a poupar – e em um artigo do
economista José Eustáquio Moreira de Carvalho, que põe em evidência a visão da economia comportamental e da neuroeconomia sobre o assunto.
Veja também a cobertura completa e a galeria de fotos do evento Socioesportivo 2012, que reuniu
executivos de finanças e suas famílias para quatro dias repletos de informação, networking, esportes e
lazer no belíssimo cenário da Praia do Forte, na Bahia.
Sempre presente na pauta do IBEF SP, a sustentabilidade é apresentada nesta edição como parte
fundamental do planejamento estratégico de duas grandes organizações: a Firmenich, maior empresa
de capital fechado da curiosa indústria de aromas e fragrâncias, e a Ticket Serviços, muito conhecida na
área de benefícios para os trabalhadores, mas que também presta consultoria para que outras empresas
possam diminuir a sua pegada ecológica.
Outra grande companhia que aposta nessa área é a AES Brasil. O CEO da companhia, Britaldo
Soares, conta em entrevista na seção "Ping-pong" que irá investir na expansão da capacidade de geração de energia com fontes renováveis, principalmente a energia eólica.
A liderança inspiradora de Sheryl Sandberg, a executiva-chefe de operações do Facebook, é destacada por Luciana Medeiros na coluna “IBEF Mulher”. O estilo pessoal de gerenciar equipes também é
uma qualidade marcante do executivo Mauro de Marchi, dono do perfil retratado em “Executivos &
Empresas”.
A “Dica de Carreira”, do IBEF Jovem, aponta oportunidades para os profissionais que desejam trabalhar nos mercados de private equity e venture capital. E, para finalizar, a seção "Turismo" destaca a efervescência da capital paulistana e o hotel com a maior suíte presidencial da América Latina, que oferece
serviços desde arrumar a bagagem do hóspede até engraxar sapatos de graça.
Uma boa leitura a todos.
Saudações ibefianas.
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A vice-presidência de Finanças e Gestão da TAM tem um novo nome: Daniel Levy. Vice-presidente da Diretoria
Executiva do IBEF SP, Levy deixou o cargo de CFO na Johnson & Johnson para liderar a execução das atividades financeiras mais relevantes da companhia aérea. O executivo também irá apoiar e definir políticas para a implementação
dos serviços compartilhados no Grupo LATAM Airlines. Experiente, Levy passou por organizações como Organon,
Nestlé, Gillette e PwC.

O ibefiano Sérgio Diniz assumiu o cargo de CFO na Ipsos Brasil, sendo responsável por Finanças, IT, Facilities e
Jurídico. Sérgio é graduado em Ciências Contábeis, com MBA em Finanças pela FIA/USP. Iniciou sua carreira como
auditor na PwC e trabalhou em multinacionais como Rhodia, Motorola, Marsh & McLennan e Banco GMAC. A Ipsos
é referência mundial em pesquisa de mercado Ad-hoc e líder em seu segmento no Brasil e na América Latina.

Convidados pela Ação Jovem do Mercado Financeiro e de Capitais, os ibefianos Paulo Pires e Álvaro Vilela de
Souza representaram o IBEF Jovem em café da manhã realizado na sede da BM&FBovespa, no dia 29 de agosto.
Membros do LIDE Futuro, Facesp Jovem, FJE ACSP e CJE Fiesp também marcaram presença.

O novo site do IBEF SP está no endereço www.ibefsp.com.br, como informamos na última edição. O domínio
www.ibef.com.br está em manutenção e sob gestão do IBEF Nacional.
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Zunara Carvalho
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O conselheiro do IBEF SP Rodrigo Kede assumiu a presidência da IBM Brasil. Kede ingressou na companhia em 1993, como estagiário, e trabalhou grande parte da sua carreira
na área financeira da unidade de Serviços. Desde 2011, exercia a vice-presidência de Serviços e Tecnologia. No comando da IBM, tem a missão de manter o crescimento da empresa
e desenvolver estratégias que coloquem a tecnologia a serviço da sociedade. O executivo é
formado em Engenharia Mecânica pela PUC-RJ e possui MBA em Finanças pelo IBMEC.

das 8h às 11h30 – Auditório Spazio JK
Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 1726

Seminário de Segurança da Informação
“Desafios e Responsabilidades dos
Administradores”

• Auditoria
• Consultoria
• Impostos
• Transações

Palestrantes: Luís Carlos Dias Torres, sócio da
Demarest e Almeida; Marcelo Weyne Romcy,
sócio fundador da Proteus Information Security
Services; Edgar D’Andrea, sócio da PwC.
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Ping-pong
Foto: Divulgação

Em busca de
bons ventos
Ibef News: Você é formado em Engenharia Metalúrgica pela UFMG.
Como foi o seu primeiro contato
com o mercado financeiro?
Britaldo Soares: Na realidade, quase
me tornei duplamente engenheiro, pois
cursei Engenharia Química e Engenharia Metalúrgica simultaneamente,
na UFMG. E, ainda, fui professor de
Química. Após seis meses como engenheiro, fui convidado para ingressar o
Citibank/Citigroup – o mesmo convite
eu já havia declinado seis meses antes
para ser engenheiro – para integrar o
excelente programa de trainees que
tinham à época. E daí para frente, o
aprendizado, as experiências, a dinâmica de mercado que passou por muitos
planos econômicos fizeram com que
os 12 anos em que permaneci no grupo
fossem extremamente ricos.
IN: Qual o maior desafio na trajetória de passar de CFO a CEO de uma
empresa?
BS: Você se depara com situações de
maior amplitude. A experiência financeira com certeza é válida, mas não
suficiente. É hora de sentir e ouvir
as pessoas, a equipe – muitas vezes
não selecionada por você –, ser efetivo e ágil nas mudanças, transmitir
confiança, construir alianças e pontes. Há sempre a ansiedade com os
primeiros três meses ou os ditos 100
dias. Sinceramente, esqueça-os. Trace seus objetivos com clareza e objetividade, balanceando o curto e longo
prazo para não perder o foco da sustentabilidade do negócio, negocie e…
mãos à obra.

8
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IN: Como estão estruturadas as
operações da AES Brasil?
BS: Os negócios da AES Brasil concentram-se na distribuição, geração e
comercialização de energia elétrica. Na
distribuição, disponibilizamos energia
para mais de 7,7 milhões de consumidores na região metropolitana de São
Paulo, e em 118 cidades do Rio Grande
do Sul. Isto é energia elétrica para mais
de 20 milhões de pessoas. Na geração e
comercialização, temos uma capacidade instalada de 2700 MW de energia hidroelétrica na AES Tietê, que também
atua como agente comercializador de
energia própria e de terceiros no mercado livre, para grandes consumidores.
IN: Como o País está posicionado no
plano de expansão global da AES?
BS: O Brasil representa cerca de 25%
do faturamento global da AES Corp,
e, juntamente com os Estados Unidos,
Chile e Colômbia, está entre os quatro
países principais na estratégia de crescimento da companhia. A estratégia
no Brasil é expandir a capacidade de
geração de energia elétrica em 3.000
MW, principalmente em renováveis
– eólica, e termoelétricas a gás natural, que poderá mobilizar recursos da
ordem de R$ 6 bilhões. Cerca de 50%
de nosso objetivo de crescimento com
fontes renováveis é em energia eólica.
IN: A AES Eletropaulo encerrou o
segundo trimestre do ano com lucro
77,8% menor comparado a 2011. Por
outro lado, no mesmo período, a companhia anunciou o seu melhor desempenho operacional já registrado. Que
fatores afetaram a performance?

Responsável por fornecer energia para mais de 20 milhões de pessoas na regiões Sudeste e Sul, a AES
Brasil representa 25% do faturamento global do grupo. No ciclo de planejamento para os próximos anos,
a companhia pretende expandir a capacidade de geração de energia elétrica principalmente com fontes
renováveis, o que poderá mobilizar recursos da ordem de R$ 6 bilhões.

Britaldo Soares,
presidente da AES Brasil,
aposta em energia eólica
e defende melhor equação
entre os encargos e tributos
que sufocam o setor

BS: A queda de 77,8% no lucro neste
segundo trimestre decorreu, principalmente, do aumento de custos com
compra de energia, devido ao maior
preço médio de compra de energia de
leilões e de Itaipu, este último atrelado à variação do dólar. Os custos com
compra de energia e encargos serão
compensados no próximo reajuste tarifário, por meio do repasse à tarifa de
energia. Ao longo dos últimos cinco
anos, dobramos nossos investimentos.
Em 2012, estamos investindo R$ 840
milhões. Direcionamos recursos significativos ao aporte de inteligência na
rede elétrica. Investimos na automação de todas as nossas subestações,
que hoje podem ser operadas a distância, e em mecanismos de religamento
automático da rede elétrica para vencer as complexidades naturais de uma
grande cidade como São Paulo. Reforçamos também nossas equipes de
atendimento de emergências e temos
trabalhado intensamente na evolução
da logística de toda a nossa operação.
Com isso, reduzimos a frequência e
a duração média de interrupções em
aproximadamente 20%, em comparação ao mesmo período de 2011.
IN: Um estudo da Firjan apontou
que a tarifa de energia elétrica para
a indústria brasileira é 50% mais
cara que a média mundial. Por que a
energia custa tão caro no nosso país?
BS: O aspecto fundamental é entender a composição da tarifa de energia
elétrica. A carga de impostos e encargos representa praticamente 40% da
conta. Em média, a distribuição fica

com 25% e cabem à geração e à transmissão os 35% restantes. A parcela
média das distribuidoras já está sendo
reduzida de forma significativa com
a 3a. revisão tarifária, em curso para
todas as distribuidoras. A distribuição
deve passar a representar em média
uma parcela inferior a 20%. A carga de
tributos e encargos precisa ser melhor
resolvida para se ter uma evolução
mais efetiva. Mas não é uma solução
simples, uma vez que temos ICMS,
PIS/COFINS, entre outros.
IN: Quais as expectativas em relação ao pacote preparado pelo Governo Federal para a redução do
custo da energia elétrica?
BS: O melhor equacionamento de impostos e encargos, sem dúvida, trará
seus benefícios para a competitividade
da indústria brasileira e ao consumidor.
Quanto às condições para a possível
renovação das concessões vincendas
em 2015, a clareza das regras, a consideração dos possíveis reflexos nas
concessões que só vencem no futuro
também devem ser observados, de
forma a preservar o equilíbrio setorial
frente ao fluxo anual de investimentos
necessários.
IN: Especialistas alertam para uma
futura crise de abastecimento de
energia, pois os investimentos em
infraestrutura não acompanham a
demanda crescente. Como a empresa avalia esse risco?
BS: Anualmente, o Brasil necessita
em média de cerca de 5.000 MW de
capacidade de geração adicional para
atender a um ritmo de crescimento

econômico da ordem de 4%. Um planejamento dinâmico adequado, previsibilidade e estabilidade do marco
regulatório são aspectos básicos para
a segurança do fluxo de investimentos. O “stop and go” de projetos por
questionamentos de licenciamentos já
concedidos é um dos pontos em que
necessitamos evoluir muito.
IN: A sustentabilidade está cada
vez mais associada à governança
corporativa das organizações. De
que forma AES Brasil busca engajar seus públicos de relacionamento
nessa área?
BS: Em 2010, reavaliamos os compromissos assumidos pela organização e desenvolvemos uma Plataforma
de Sustentabilidade, que levou em
consideração as expectativas e opiniões da administração e dos nossos
principais públicos de relacionamento. Definimos compromissos claros,
mensuráveis, e os incorporamos ao
nosso planejamento estratégico, hoje,
Planejamento Estratégico Sustentável. Há ainda uma série de projetos
e programas colocados em prática.
Entre eles, a troca de iluminação em
escolas públicas e túneis da cidade,
aumentando a eficiência e reduzindo
os custos. Também ampliamos o acesso à energia regularizada a mais de 1,8
milhão de pessoas de 500 comunidades de baixa renda nos últimos anos,
além de doarmos equipamentos domésticos mais eficientes. Até 2016, a
nossa meta é levar energia a mais 680
mil pessoas nas áreas de concessão da
AES Eletropaulo e AES Sul. v
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Visita Técnica
Por Redação/ Fotos: Jacinto Alvarez

arcos brancos no formato de folhas remetem à mensagem
institucional que envolve desde o alto escalão até o chão de
fábrica. “A simbologia está também nos detalhes para reforçar nossa cultura de sustentabilidade”, afirmou Mauro
Campos, gerente regional de Facility, durante a visita guiada
pelas dependências de Fibras 2, o centro de criação da Firmenich para a América Latina.
A companhia desenvolve fragrâncias para algumas das
marcas mais desejadas do mundo. Na unidade de negócios
de perfumaria, que engloba fragrâncias finas, produtos de
cuidado com o corpo e cuidados com a casa. A carteira de
clientes da Firmenich é composta pelas principais empresas
e marcas globais do segmento de Perfumaria.
A unidade de alimentos é especializada em bebidas, aromas doces e aromas salgados, e também atende às grandes
empresas globais do segmento de alimentos.
“Do momento em que acordam ao passar do dia, as pessoas estão consumindo algum produto da Firmenich”, observou Roberto Dupin, diretor financeiro da companhia.
O perfume e o aroma fazem parte da identidade do produto, por isso são feitos sob encomenda para cada cliente.
A criação de experiências sensoriais únicas garante à Firmenich um volume anual de negócios de CHF$ 2,9 bilhões.
“Quase 100% dos nossos projetos são financiados com capital próprio”, destacou o diretor financeiro.

A alquimia das sensações

Firmenich: inovação
com sustentabilidade

Maior empresa de capital fechado na área de fragrâncias e aromas recebe a Comissão
de Sustentabilidade do IBEF SP

C

aso o nome não soe familiar, saiba que a Firmenich certamente está dentro da sua casa: dos
itens do café da manhã ao shampoo na hora do banho. Ela é responsável por fabricar aromas
e fragrâncias sob encomenda para as principais multinacionais na área de alimentos, bebidas,
higiene e limpeza.
A Firmenich é a maior companhia de capital fechado atuante nesta peculiar indústria e já está na
quinta geração de liderança e administração familiar. A sede fica em Genebra, na Suíça, onde foi fundada em 1895. Ao todo, está presente em 64 países. Na América Latina, a empresa possui fábricas
no México, na Argentina, na Colômbia e no Brasil - onde chegou há mais de 60 anos.
A filial brasileira fica em Cotia (SP) e abriu as portas para a visita técnica da Comissão de Sustentabilidade do IBEF SP, no dia 27 de junho. O edifício de vidros azuis e linhas retas e arredondadas revela
de fora para dentro a essência da empresa, que, apesar de ter mais de um século de fundação, sempre
cultivou uma visão à frente do seu tempo.
A orientação norte-sul da fachada, às margens do rio Cotia, possibilitou um consumo 40% menor
de energia com ar-condicionado. Por dentro, jardins verticais de 14 metros de altura e escadas de

10
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Os centros criativos da Firmenich, responsáveis por dar
identidade a alguns dos produtos e marcas mais famosos do
mundo, estão localizados em Cotia, Princeton (EUA), Xangai (China) e Cingapura. São nestas unidades que ocorre a
interação entre as moléculas químicas produzidas na Suiça,
na China e nos Estados Unidos. Em Genebra está localizada
a maior fábrica de ingredientes da empresa.

ETAPAS DE CRIAÇÃO
A fabricação de um perfume ou aroma requer a execução de quatro etapas:
1 – Cliente passa o briefing com o conceito do aroma/
fragrância desejado.
2 – No laboratório de criação, o aromista utiliza de 100
a 150 matérias-primas para a combinação das moléculas. A partir das interações são gerados cerca de dez
produtos candidatos.
3 – Em seguida, vem a fase da aplicação. A perfomance do produto é testada em diferentes condições e passa por análises sensoriais.
4 – Os produtos com melhor desempenho são submetidos à aprovação do cliente.

Roberto Dupin (Firmenich)

O modelo “3G”
A filosofia de sustentabilidade da Firmenich está apoiada
em três pilares: presença em todos os lugares todos os dias;
incentivo às parcerias inovadoras; e liderança em iniciativas
sustentáveis na indústria de aromas e fragrâncias.
“A sustentabilidade está ligada à área de Corporate Compliance. Acreditamos que algumas pessoas coordenam, mas
os atores dos projetos não estão separados. Eles estão em
todas as divisões”, afirmou Luciana Castro, vice-presidente
de Corporate Compliance.
O plano estratégico da companhia segue o modelo
“3G”:

Governance

Growth

Green

Governança (Governance): Compliance sustentável. Inclui projetos na área de saúde e segurança, certificações,
gestão das relações com stakeholders e de parcerias, o Conselho de Sustentabilidade da companhia e o trabalho filantrópico com a comunidade.
Verde (Green): Ambiente sustentável. Trata de todos
os assuntos que envolvem a questão ambiental, desde os
produtos até as instalações industriais: química verde, biotecnologia, biodiversidade, ciclo de vida do produto, gestão
da água e do lixo, eficiência energética, eficiência logística,
decisões de compra e mobilidade.
Crescimento (Growth): Inclusão sustentável. Abrange
projetos com um grande potencial para o desenvolvimento
dos negócios, a criação de valores compartilhados e o crescimento de oportunidades para populações menos privilegiadas. Inclui ações com consumidores na base da pirâmide
econômica, projetos de nutrição e higiene, programas que
geram cadeias de abastecimento inclusivas e projetos de inovação com a sustentabilidade no DNA.
IBEF NEWS ~ SETEMBRO/OUTUBRO 2012
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Visita Técnica
As iniciativas dedicadas ao abastecimento sustentável
de matérias-primas seguem os princípios da abordagem
T.R.A.C.E.:
• Transparência: fornecendo rastreabilidade e certificações;
• Resultados: gerando impactos mensuráveis nas áreas
sociais, econômicas e ambientais;
• Disponibilidade (Availability): garantindo o abastecimento com matérias-primas naturais de qualidade por um
preço justo;
• Colaboração: ganhando acesso a novos recursos por
meio de parcerias estratégicas;
• Empoderamento: reforçando meios de subsistência
através de saúde, educação e geração de renda.
“As principais vantagens dessa abordagem é que ela protege a imagem da empresa, preserva os fornecedores e ajuda a melhorar as condições de vida das comunidades. É uma
relação de ganha-ganha”, destacou Luciana Castro.

Parcerias inovadoras
Para assegurar o fornecimento de matérias-primas naturais com o compromisso da inclusão sustentável, a companhia tem se empenhado na criação de parcerias socialmente
responsáveis com comunidades em diversos países.
Na Amazônia, onde é extraído o óleo de copaíba (utilizado em mais de 2 mil fórmulas), a empresa firmou parcerias
com comunidades locais em três localidades para a compra da matéria-prima. O projeto recebe o apoio de ONGs
(WWF, Imaflora e ISA) que auxiliam os produtores com
treinamentos e dão suporte à entrada do produto no mercado. A parceria garante geração de renda para as comunidades e um preço de compra estável para a Firmenich.

METAS ESTRATÉGICAS DA FIRMENICH ATÉ 2015
(a partir das bases de 2010)
• Melhorar 50% dos indicadores de segurança;
• Reduzir 15% das emissões de
CO2 em termos absolutos;
• Reduzir em 15% a taxa de uso da água
(por tonelada produzida);
• Ter 90% das fábricas com energia renovável;
• Criar um “Índice de Sustentabilidade”
para 400 produtos-chave;
• Ampliar os projetos de compra sustentável
de ingredientes naturais em oito países;
• Impactar a vida de 1 milhão de crianças
com programas de nutrição e higiene.
Fonte: Firmenich
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Luciana Castro (Firmenich)

Cláudia Furigo (Firmenich)

“Queremos fixar as pessoas em suas comunidades, mas
desde que tenham condições para viver de uma forma decente”, explicou a VP de Corporate Compliance. A empresa
tem planos de iniciar mais um projeto na região, a partir de
2013, com foco no extrato da semente de cumaru.
As iniciativas se espalham por diversos países. Na África,
a empresa desenvolve a produção de baunilha sustentável
em Madagascar e Uganda. A produção de vetiver (matéria-prima utilizada para fabricar perfumes) no Haiti conta com
o apoio da fundação Clinton Global Initiative e tem ajudado
comunidades a caminharem sozinhas, fortalecendo a economia local.
O programa de sustentabilidade da Firmenich prevê a expansão dessas parcerias para incluir a Guatemala (patchouli)
e a Índia (florais) até o final de 2012, e lançar um projeto na
China.

No período de 5 anos entre 2006 e 2011, a Firmenich conseguiu reduzir em sua operação global, por tonelada produzida, 38,9% do consumo de água, 13,4% do consumo de
energia, 6,5% da emissão de CO2 e em 26% os compostos
orgânicos voláteis.
Além do melhor uso e da racionalização dos recursos, a
companhia busca envolver também os colaboradores nas
iniciativas, realizando diálogos semanais e treinamentos na
área de segurança comportamental.
“Os operadores são treinados a abrir os olhos e enxergar
oportunidades de como podem melhorar os processos, procedimentos e práticas de trabalho. A cultura de zelar pela
execução correta dos procedimentos de segurança é reforçada constantemente”, afirmou Claudia.
Os colaboradores participam voluntariamente de diversas
ações sociais, incluindo a campanha do agasalho, a arrecadação de alimentos para instituições beneficentes e a corrida e
caminhada contra o câncer de mama. No Community Day,
uma iniciativa global da Firmenich, eles são convidados a parar um dia de trabalho para prestar serviços à comunidade:
palestras sobre saúde, segurança e meio ambiente, orientação profissional, disponibilização de estações de coleta seletiva, reformas em infraestrutura e equipamentos, trabalhos
de jardinagem, reflorestamento e horta.
Carla Leal, presidente da Comissão de Sustentabilidade
do IBEF SP, chamou atenção para o fato de a evolução do
mercado ter levado as companhias abertas a se comunicarem em termos de sustentabilidade. “A Firmenich, que
tem o capital fechado, possui uma política sólida nesta área
há vários anos e prepara relatórios anuais para dar mais
transparência a essas ações. Essa é uma experiência muito
valiosa”. v

Evolução dos indicadores
Claudia Furigo, diretora regional de HS&E da Firmenich,
destacou que a política de gestão da companhia na área de
sustentabilidade tem por base: a segurança dos colaboradores; o investimento em saúde ocupacional; a prevenção da
poluição e seus impactos na comunidade, e o incentivo ao
desenvolvimento social.
Foi essa diretriz que garantiu à empresa as certificações
ISO e OHSAS nas áreas de saúde ocupacional e segurança
do trabalho, meio ambiente, gestão da qualidade e segurança alimentar.
A Firmenich abraçou o conceito de “Produção Mais Limpa” (P+L), que consiste na aplicação contínua de uma estratégia ambiental integrada e preventiva para processos,
produtos e serviços com o objetivo de aumentar a eficiência
e reduzir riscos às pessoas e ao meio ambiente.
A aplicação do P+L na unidade de produção de Aromas,
estabelecendo novos procedimentos para a rotina de limpeza de pisos e tanques e a adoção de equipamentos industriais
e sistema de água pressurizado, possibilitou uma economia
financeira significativa e a redução do consumo de água em
1.880 m³/ano.

“Nossa visita à Firmenich foi extremamente proveitosa. Nossa
impressão é que se trata de uma empresa que prima pela excelência, e agora podemos ter a certeza de que estamos consumindo um
produto de qualidade.”
Carlos Roberto de Mello, sócio-gerente da Goodwill Consultoria
Empresarial

Edson Silva (Firmenich)

Visita guiada

Apresentação da companhia

“A visita técnica à Firmenich foi fantástica! Adorei conhecer as
inovações ambientais implantadas na empresa, bem como os programas de sustentabilidade desenvolvidos pela mesma ao redor do
mundo. São práticas como estas que demonstram o comprometimento com a temática socioambiental.”
Luciana Oliveira, consultora sênior de Soluções de Negócios
Sustentáveis da PwC
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Carreira

Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

“Por meio da
comunicação gentil
e respeitosa, sem o
interesse imediato,
conseguimos ficar
registrados na memória
residente e no coração
das pessoas”.

Networking
para a vida
e para a
carreira
Como estar no topo da memória e do coração das
pessoas que interessam

M

José Minarelli (Lens & Minarelli)
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uito se fala em networking. Mas será que a maioria
dos executivos sabe a maneira correta de praticá-lo?
Será que basta trocar cartões, participar de comunidades na internet ou simplesmente estar em todos os eventos
relacionados à profissão? José Augusto Minarelli, diretor-presidente da Lens & Minarelli Associados, assegura que não.
Esse experiente profissional, autor de sete livros sobre
carreira e administração e um dos pioneiros do ramo de outplacement no Brasil, falou sobre a importância de estabelecer e cultivar a rede de contatos profissionais (e pessoais)
durante café da manhã organizado pelo IBEF Mulher na
sede do Instituto, no dia 02 de agosto.

Jânia Cordeiro (Leverage Point), Márcia Vidal (IBEF SP), Valéria Natal (Destillerie), Carla Leal (Oracle), José Augusto Minarelli
(Lens & Minarelli), Patrícia Aguiar (Linde), Márcia Kitz (Banco Luso) e Luciana Medeiros (PwC)

No início do encontro, Minarelli pediu aos participantes
que fizessem uma breve apresentação pessoal informando
nome, profissão e hobby preferido. CFOs, advogados e executivos dos mais diversos mercados logo deixaram o acanhamento de lado para compartilhar suas afinidades. Emergiram da plateia efusivos viajantes, apreciadores de vinhos,
leitores ávidos, chefs de cozinha em potencial e até mesmo
músicos talentosos.
“Vocês perceberam a riqueza das pessoas desta sala?”,
questionou Minarelli para o público. “Observando a riqueza
que está a sua frente, você pode conseguir informações que
dificilmente teria de outra forma. Cada pessoa é um universo e não saberemos o que ela tem a oferecer a não ser que a
gente pergunte”.
Assuntos de interesse pessoal, como a preferência por hobbies, podem ser úteis para aproximar indivíduos também
no campo profissional, abrindo oportunidades para trocas e
o estabelecimento de vínculos de amizade. Prestar atenção
ao que o outro fala hoje pode ser a chave para acessar uma
pessoa importante no futuro.
“Ao conhecermos alguém, estabelecemos uma conexão
superficial. Quanto mais você conversa com essa pessoa e a
encontra em eventos, maiores são as oportunidades de ampliar essa conexão. A confiança vai crescendo e a partir de
um assunto pessoal você acaba descobrindo as informações
que precisa”, destacou o especialista.
Minarelli disse que por meio do networking é possível encontrar as coisas que o completam na vida e na profissão.
A rede nos ajuda a descobrir informações e chegar a quem
tem o poder de decisão.

Capital social
Além de proporcionar o encontro do que precisamos, o
networking tem outro poderoso benefício: ele produz capital social, rede de contatos pessoais e de troca de informações que tornam o profissional mais valorizado no mercado.
A rede de relacionamentos é fonte de poder e oportunidades.

“O capital social é a amizade, a recomendação de uma
pessoa influente, a oportunidade de obter uma apresentação pessoal na busca por uma posição. Para os desconhecidos, a fila; para os conhecidos, a atenção”, afirmou Minarelli.
O networking deve ser, essencialmente, uma atitude de
valorização das pessoas que conhecemos. Para fazer essa
prática corretamente, é preciso ter um interesse genuíno pelas pessoas, com respeito, soliedariedade, e, principalmente,
reciprocidade – consistindo em uma via de mão dupla.
“Se não existir reciprocidade, é apenas exploração. E depois de algum tempo as pessoas percebem isso e se afastam
de você. Networking se faz por interesse sadio, e não com
uma atitude interesseira”, explicou Minarelli.
Manter uma boa rede de relacionamentos exige uma dedicação proporcional aos seus benefícios. Primeiro, é preciso
atenção para enxergar as pessoas que nos cercam e identificar oportunidades. Ter iniciativa para o contato e saber ouvir são os passos seguintes. “É preciso ter a atitude de ver o
outro, conversar e dar-se a conhecer. Isso requere encontro
e prosa. Expor e se expor”.
O networking também exige dedicar tempo às pessoas
para que as relações possam ser cultivadas, tanto as recentes como as de longa data. Os exemplos são vários: conversar com alguma frequência, convidar para eventos interessantes, dar dicas úteis sobre atividades de que o outro gosta,
ter atenção e fazer pequenas gentilezas, como ligar para
saber como a pessoa está após saber que ela ficou doente.
O especialista destacou que “por meio da comunicação
gentil e respeitosa, sem o interesse imediato, conseguimos
ficar registrados na memória residente e no coração das
pessoas”.
Ficar “intencionalmente registrado” e criar oportunidades
para estar com frequência no topo da lembrança de alguém
importante demanda empenho, mas gera retorno positivo.
“More na memória e no coração das pessoas que realmente
interessam e elas naturalmente vão procurar você quando
precisarem ou quando tiverem uma informação útil”.
IBEF NEWS ~ SETEMBRO/OUTUBRO 2012
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Carreira
“Se o profissional depender apenas do cartão da empresa, há
o risco de sumir da rede de contatos quando sair da firma”.

Sobrevivendo à demissão

Visão geral

Buffet

Cartão de visita: item obrigatório
Mas não basta se fazer “registrar” na memória de outro
sem dar meios para que ele possa acessar você. Por isso, leve
o cartão de visita para todo lugar. “Ele deve fazer parte do
‘kit’ de sair de casa. Afinal, nunca sabemos quando a sorte pode cruzar com a gente. Você pode estar no carro, no
escritório, ou em qualquer outro lugar e encontrar alguém
importante”, ressaltou o consultor.
O registro eletrônico deve ser complementar ao cartão de
visita impresso, e não o único meio de guardar a informação. Afinal, um defeito ou a perda do equipamento podem
resultar em um prejuízo irreversível na base de contatos.
“Quando chegar em casa, passe o contato do cartão para o
computador, mas guarde a versão em papel. Lembre, ‘quem
guarda tem’”.
Minarelli aconselhou o uso de um cartão corporativo e
de um cartão pessoal. Os cartões podem ser alternados
de acordo com o contexto e o interesse de quem recebe.
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O dinamismo do cenário econômico, os movimentos de
fusões e aquisições, as mudanças de processos, tecnologias
ou até mesmo de local podem levar empresas a circustâncias que geram demissões inesperadas. Nessas situações, o
networking e o outplacement – atividade intimamente ligada
à orientação para que as empresas realizem uma demissão
correta e os profissionais encontrem novas oportunidades
na carreira – desempenham papéis decisivos.
De acordo com Minarelli, as pessoas costumam ter vergonha de falar que estão precisando de emprego, mas isso não
deve ser motivo de acanhamento, afinal todo mundo precisa
de trabalho.
“O constrangimento depende da forma como a gente trata este assunto. Se enxergarmos a busca por trabalho como
oferta de colaboração para quem precisa, essa sensação deixa de existir. É preciso encarar que se está oferecendo uma
solução, uma expertise para quem pode estar precisando”.
Ele afirmou que o profissional que está em busca de uma
nova posição no mercado deve, primeiramente, “assumir a
procura do trabalho como um trabalho”. “É preciso planejar,
colocar no papel o que você precisa saber, quem é interessante conhecer. O mercado de trabalho é um lugar de troca;
anote as coisas de que precisa e as que não tiver você terá de
buscar na rede de relacionamentos”.
Após formar uma base de dados atualizada sobre a situação do mercado e selecionar as pessoas que são importantes
para a aproximação com os tomadores de decisão, é necessário pensar na etapa da abordagem e produzir uma pauta
(impressa ou mental) para estar preparado quando encontrá-la e assim conseguir apurar as informações que precisa.
“Diga que está trabalhando em um projeto e não quer
tomar o tempo da pessoa, mas acha importante ouvir a
opinião dela. Ela se sentirá valorizada e ficará mais predisposta a colaborar com seus objetivos”, afirmou o especialista. Manter o controle sobre a abordagem e participar
ativamente de sua execução é importante para que a tarefa
de abrir caminhos não vire uma transferência de responsabilidade para o outro.
Elementos ligados ao marketing, como publicidade, propaganda, venda e relacionamento, também estão presentes em um projeto de recolocação profissional. A utilização
correta desses recursos pode ser decisiva para o êxito da
empreitada.

A técnica “COISA”
Minarelli ensinou os cincos passos da técnica “COISA”,
um conjunto de etapas úteis para a realização de um networking adequado.

DICAS PARA UM NETWORKING
EFICAZ NA BUSCA POR TRABALHO
Profissionalismo. Procure trabalho com a mesma
dedicação que você teria se estivesse em um emprego. Isso ajudará também a substituir o vazio da rotina
perdida.
É preciso expor e se expor. Se você tiver vergonha de falar que está em busca de trabalho, as oportunidades vão demorar mais a aparecer.
Posicionamento. Anuncie que está disponível e
não que está desempregado.
Atitude. Ofereça o seu trabalho.
Foco. Deixe claro o que você quer – que tipo de
trabalho procura e qual o futuro desejado.

Sidney Dias

Linha de argumentação. Fale apenas informações que sejam relevantes para quem contrata.
Quando se fala demais, pode se falar o que não deve.
Cartão de visita. Tenha o cartão profissional e
pessoal com seus contatos sempre à mão.
Fale menos, ouça mais. Quando se dá espaço
para que as pessoas exponham seu ponto de vista, elas se sentem valorizadas e mais dispostas a
colaborar.

1. Conselho – Peça a opinião de pessoas relevantes em
relação ao projeto ou caminho profissional que você está
buscando.
2. Orientação – Pergunte a ela o que você pode fazer, ler,
escrever, falar... Enfim, quais os passos que podem ser úteis
para concretizar o seu projeto.

Luciana Medeiros (PwC)

3. Informações – Procure se informar ao máximo sobre
o segmento e saber quem são os decisores, quem mudou de
emprego, quem foi contratado etc.

É preciso paciência para cumprir todas as etapas, partindo do geral para o particular. O especialista ressaltou
que se a ordem da técnica COISA for invertida, já começando pela aproximação, por exemplo, o máximo que se
conseguirá é uma promessa de envio de uma lista de contatos por e-mail, que pode não acontecer. “Seguir a abordagem correta é fundamental para obter o resultado mais
desejado: a possibilidade de uma apresentação pessoal ou
indicação”.
Ao final do evento, Luciana Medeiros, coordenadora do
IBEF Mulher, destacou que a oportunidade de fazer networking é um dos principais benefícios à disposição dos
associados do Instituto. “A dinâmica da palestra expôs a
riqueza pessoal e profissional dos participantes do IBEF.
Todo mundo precisa conhecer novas pessoas tanto para a
vida pessoal como profissional. O Instituto gera oportunidades valiosas para alcançar esse objetivo”. v

4. Sugestão – Faça uma pausa para ouvir o outro e dê
espaço para sugestões.
5. Aproximação – Nesta etapa, sonde discretamente se
a pessoa poderia ajudá-lo a se aproximar ou mesmo apresentá-lo a alguém importante.
O diretor da Lens & Minarelli Associados reforçou que
elaborar uma pauta prévia, contendo os principais tópicos que precisam ser desenvolvidos na conversa, favorece
o melhor aproveitamento das oportunidades. “As pessoas
são muito ocupadas hoje em dia. Ninguém tem tempo para
ouvir toda a sua história. Seja objetivo e deixe claro o que interessa para a necessidade imediata. Assim, sua abordagem
será mais eficaz e dará resultados”, afirmou.

Sustentabilidade
Por Redação / Fotos: Ricardo Riberto

Filosofia do ciclo virtuoso

A visão de
sustentabilidade
da Ticket
Serviços
Empresa fortalece sua filosofia de gestão
integrando dimensões sociais e ambientais

Cultivada há mais de 15 anos e presente no cotidiano dos
negócios, a filosofia de gestão da Ticket tem como compromisso o estabelecimento de um ciclo virtuoso de crescimento para a sociedade e com todos os stakeholders da empresa.
A relação de “ganha-ganha” está no centro da missão da
companhia e envolve clientes, governo, comunidade e pessoas (colaboradores).
“Um colaborador feliz torna-se mais produtivo, trabalha
melhor, e vai fazer com que o meu cliente fique mais satisfeito. Se o cliente está feliz, ele fica com a empresa e não vai
para a concorrência. Se ele não vai para a concorrência, ele
vai deixar mais feliz ainda o meu acionista, que vai investir
para que a empresa continue crescendo e possa repartir isso
com a comunidade”, explicou Eloá.
Uma vez atingido esse equilíbrio, o ciclo virtuoso da empresa pode até desacelerar em épocas difíceis, mas nunca
deve parar. “Eu não posso faltar em momento nenhum com
a qualidade para o meu cliente, eu não posso faltar com a
transparência, com o respeito aos colaboradores e com o
respeito à comunidade. Eu posso até desacelerar investimentos, conversar com as pessoas, mas eu não posso romper esse ciclo. E esse é o ponto central da nossa filosofia”,
observou a palestrante.

Visão de sustentabilidade

L

Eloá Ciraulo (Edenred)
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íder no mercado de cartões e vouchers de serviços
pré-pagos, a Ticket é considerada uma das maiores
operações do mundo da Edenred – nome adotado
pela Accor Services em 2010, com o desmembramento das
operações de hotelaria e de serviços pré-pagos do Grupo
Accor. Popularizada por seus produtos destinados ao usuário final, como o Ticket Restaurante e o Ticket Alimentação, a companhia integra uma operação presente em 38 países, com 580 mil empresas-clientes e mais de 1,3 milhão de
estabelecimentos credenciados em todo o mundo.
Além dos benefícios voltados para o trabalhador, a Ticket
presta serviços nas áreas de gestão de despesas (expense
management) e de incentivos e reconhecimento. Está por
trás, por exemplo, de programas de fidelidade de grande sucesso, como o “Km de Vantagens” da Ipiranga e o cartão
Multiplus da TAM.
A visão de sustentabilidade da filial brasileira tornou-se
referência para as empresas do Grupo Edenred em outros
países. Eloá Ciraulo, gerente de Desenvolvimento, Comunicação Interna e Responsabilidade Social da Ticket Serviços,
compartilhou a filosofia de gestão da empresa com associados do IBEF SP durante café da manhã na sede do Instituto,
em 9 de agosto.

A diretriz internacional de responsabilidade social e corporativa da Edenred está dividida em três grandes dimensões: local, diálogo com stakelholders e global. “A dimensão
local chamamos de ‘glocal’, porque é local e global ao mesmo tempo”, afirmou Eloá.
Entre as exigências “glocais” está a de que todas as companhias do grupo devem ser, pelo menos, uma empresa legal, ou seja, que cumpre a legislação. A gerente da Ticket
afirmou que isso pode parecer óbvio, mas não é o que acontece na prática em muitas organizações.
“Vocês sabiam que qualquer empresa de serviço tem que
cumprir 22 leis ambientais? Muitas empresas não são autuadas porque o Estado não tem capacidade de fiscalizar. Ele
fica em cima daquelas empresas potencialmente poluidoras,
e as de serviços são menos visadas. Uma empresa legal é
uma empresa que, de forma espontânea, busca cumprir a
legislação”.
Se para ser legal é preciso cumprir a legislação, para ser
mais que legal, a empresa deve procurar também obter certificações, estabelecendo um sistema de gestão que envolva
aspectos ambientais, sociais, da saúde, da segurança. “Isso
é fazer o que é certo. Custa caro? Custa. Mas não precisa
ser feito da noite para o dia. É possível desenvolver com um
planejamento de curto, médio e longo prazo”.
Entre as vantagens de assumir esse compromisso e colocá-lo no planejamento organizacional está o fato de que

a empresa passa a ter mais controle e domínio sobre informações que antes não tinha. Segundo Eloá, ao buscar as
documentações, a empresa pode acabar descobrindo algum
problema operacional ou até mesmo perceber que está correndo um risco financeiro extraordinário, como estar em um
prédio com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vencido. Nesse caso, se acontecer algo, o seguro não
vai cobrir. “Por isso, precisamos fazer essa reflexão: será que
estamos legais?”.

Diálogo com stakeholders
Nesta dimensão, a empresa deve criar em seus produtos
elementos que estejam atrelados aos seus valores, ao bem-estar e ao desenvolvimento dos negócios, trabalhando toda
a cadeia de valor. É ir além do marketing pelo marketing.
Também é fundamental estabelecer diálogos com as partes interessadas, entender o que elas precisam e responder
de uma maneira assertiva, positiva, a essas necessidades.
“Assim atuamos de fato na cadeia de valor. É preciso fazer
parcerias estratégicas que são importantes para valorizar
essa cadeia”.

Programa global
A Edenred conta com o programa “Ideal Meal”, que está
ligado à nutrição. A escolha está em sintonia com a área
atendida pelo produto carro-chefe da companhia: o Ticket
Restaurante. O Grupo também é membro do programa
“Food”, na Europa, que tem como uma de suas diretrizes a
luta contra a obesidade na demanda.
A versão brasileira do programa “Ideal Meal” está prestes
a ser lançada e será batizada de “Avante”. O projeto será desenvolvido na rede de estabelecimentos credenciados. Eloá
reforçou que quando a empresa fala em sustentabilidade,
não deve olhar apenas o aspecto ambiental, mas também
a questão social, a saúde e a educação, ou seja, considerar
tudo aquilo que tem impacto sobre o negócio.

Visão geral
IBEF NEWS ~ SETEMBRO/OUTUBRO 2012
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Sustentabilidade

Carla Leal (Oracle)

“Se eu tenho um restaurante em que a comida tem muito
sódio e colesterol, eu estou fazendo com que aquele trabalhador para quem eu deveria gerar bem-estar fique obeso
e perca a sua produtividade, ou seja, não tenha mais capacidade de atuar de maneira saudável. Como podemos reverter isso? Educando a minha cadeia de estabelecimentos,
educando meus usuários, trabalhando com nutricionistas e
colocando esses profissionais à disposição. Isso é parte de
um grande movimento mundial em andamento”.

Visão de sustentabilidade
A visão de sustentabilidade da Ticket Serviços está associada à sua filosofia de gestão e se divide em quatro dimensões:
• Dimensão Social Interna
• Dimensão Social Externa
• Dimensão Ambiental Interna
• Dimensão Ambiental Externa

Dimensão social interna
Além de respeitar a legislação trabalhista, a empresa procura também seguir protocolos internacionais, como o da
Organização Internacional do Trabalho (OIT). “Quando
você respeita essa legislação, você estabelece condições
mínimas de atuação na empresa. E não dá pra existir uma
relação trabalhista saudável sem esse mínimo de respeito”,
ponderou Eloá.
Além de respeitar as leis, é preciso criar um ambiente saudável, propício à camaradagem, ao conhecimento e à produtividade, para que assim a empresa se torne ótimo lugar para
trabalhar. “Estamos falando de coisas intangíveis, são atitudes. Eu tenho que trabalhar nas atitudes das pessoas, na
maneira como elas se colocam, na maneira como elas querem trabalhar. Por isso que os valores são tão importantes”.
Para reforçar a visão da empresa, o setor de RH da Ticket
trabalha considerando os seguintes aspectos:

20

IBEF NEWS ~ SETEMBRO/OUTUBRO 2012

• Cultura organizacional – manter uma cultura forte e
orientada por valores aceitos por todos;
• Retenção de talentos – pessoas fazem diferença, por
isso é preciso ter pessoas que agreguem valor ao negócio;
• Desenvolvimento das pessoas – equilíbrio entre a necessidade do negócio e o interesse pessoal, fomentar os talentos internos.
A palestrante destacou que a cultura organizacional deve
materializar a filosofia de gestão. “Eu não consigo materializar isso a não ser na prática. Fazer com que as pessoas,
pela sua experiência, consigam dar o resultado que a gente
precisa. Para isso eu tenho sistemas, pesquisas de opinião e
fóruns com o objetivo de debater essa filosofia de gestão”.
No aspecto desenvolvimento de pessoas, Eloá destacou a
necessidade de um programa de gestão por competências, o
que está diretamente relacionado ao eixo econômico da sustentabilidade. “É preciso ter os recursos humanos, capital
humano com prontidão para gerar vantagem competitiva
para a sustentabilidade do nosso negócio”.
A área de retenção de talentos trata de benefícios: oferecer um pacote de remuneração adequado e envolver pessoas em projetos desafiantes, recompensando-as por isso.

Dimensão social externa
Para a Ticket, quanto mais pessoas tiverem carteira assinada, melhor para o negócio. Por isso, a empresa investe no
incentivo à entrada de mais jovens no mercado de trabalho.
“Não é fazer filantropia por filantropia. É um investimento
racional. Eu preciso atuar fortemente na geração do primeiro emprego porque isso vai dar sustentabilidade econômica
para o meu negócio”, destacou a palestrante.
A Ticket atua em projetos voltados para a educação infanto-juvenil, a inserção de jovens no mercado de trabalho
e a ampliação do acesso à cultura. Entre as instituições auxiliadas estão a Casa do Zezinho, engajada na formação de
jovens cidadãos, e o Instituto Criar, que busca inserir adolescentes na indústria criativa, em áreas como publicidade,
teatro, rádio, TV e cinema.
A organização também realiza a Semana de Ticket Cultura e Esporte, um trabalho de inserção cultural que leva
teatro, circo, música e cinema para comunidades carentes,
na periferia de Sâo Paulo. Em cinco anos de existência, o
projeto já atingiu quase 500 mil pessoas.
Por conta de seus vários projetos, a Ticket recebeu o selo
empresa cidadã (2011-2012) concedido pela Câmara Municipal de São Paulo. Em 2011, a campanha de responsabilidade
social beneficiou 137 instituições, com R$ 615 mil de investimentos diretos e R$ 2,94 milhões de investimentos indiretos.

Dimensão ambiental interna
Eloá afirmou que as empresas que ainda não possuem um
sistema de gestão ambiental podem realizar atitudes sim-

ples: cuidar do descarte de lâmpadas fluorescentes, do lixo
eletrônico, realizar coleta seletiva e colocar informações à
disposição dos colaboradores, para que saibam, por exemplo, por que o lixo precisa ser bem destinado. “São coisas
que não exigem necessariamente um sistema de gestão, mas
que podem facilitar o dia a dia das pessoas”, afirmou Eloá.
A Edenred realiza o “Earth Day”, o Dia da Terra. Nesta data, comemorada pela companhia no mundo inteiro, os
colaboradores visitam parques ecológicos e participam de
workshops de conscientização e educação ambiental.
A companhia é membro, desde 2010, do Programa GHG
Protocol, com foco no combate ao efeito estufa, e da plataforma Empresas pelo Clima, criada pela Fundação Getulio
Vargas, que debate a criação de políticas públicas diante dos
desafios das mudanças climáticas.
Para participar desse grupo, a empresa assumiu o compromisso de fazer anualmente um inventário dos gases de
efeito estufa. “É o segundo ano que fazemos o inventário.
Somos uma empresa de serviços, mas a gente tem uma
pegada ecológica”, afirmou Eloá. Em 2010, foram emitidas
1.200 toneladas de CO².
Para reduzir e mitigar as emissões, a Ticket tem buscado alternativas. O transporte de equipes e colaboradores,
por exemplo, um dos principais responsáveis pelas emissões,
pode ser reduzido com o home office. Atualmente, a companhia possui 150 pessoas trabalhando nesse regime. Outra
opção viável é o uso de biogás em alguns fretados.

Entre os produtos com esse foco está o Ticket Car Carbon Control, sistema de controle de gestão e abastecimento
que é uma iniciativa pioneira da empresa, realizada há 20
anos. O sistema conta com um cartão com chip que, no ato
do abastecimento, registra no sistema o quilômetro atual do
veículo e calcula a relação entre litros abastecidos e o valor
gasto.
Consultores de negócios da Ticket vão todos os meses
até a empresa cliente e levam os relatórios gerenciais com
informações sobre a quantidade de CO² emitido pela frota.
O cenário é avaliado e, com base em projeções futuras, são
dadas sugestões para a redução das emissões, formas de
compensação e a melhoria da performance, ajudando também a diminuir custos.
A solução conta hoje com 350 mil veículos geridos e mais
de 11 mil estabelecimentos associados no Brasil. Entre os 6
mil clientes atendidos estão empresas como Ambev, Roche,
Bayer,Claro, Unilever e Transzero. v
“Conhecer empresas que se preocupam em cumprir a legislação
e ao mesmo tempo ter uma ação em prol da sociedade é muito
importante. São companhias que já têm um política forte de sustentabilidade, e podemos entender como a prática foi implantada
e quais os resultados colhidos.”
Carlos Moro (Adial Brasil)

“É bom ver que as ações de sustentabilidade vão deixando de ser
discurso e viram realizações nas empresas.”

Dimensão ambiental externa

Arnaldo Betta (Axia Consultoria de Sustentabilidade)

Nessa dimensão, além de atuar em fóruns para discutir e
auxiliar a elaboração de políticas públicas, a Ticket investe
na criação de produtos que também atuem na cadeia de valor na sustentabilidade do cliente, auxiliando-o a diminuir a
pegada ecológica de sua empresa.

“Ao ver uma apresentação coerente e madura como essa, a gente sente segurança no produto que adquire, isso fortalece o relacionamento com o parceiro. É legal saber que a empresa se preocupa
com essas questões.”
Meire Ferreira ( Ernst & Young Terco)
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Alterações
nas regras
de preços de
transferência
Os impactos sobre os custos e a margem
de lucro das empresas

A

Eliete Ribeiro (KPMG)
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Medida Provisória 563/2012, do Plano Brasil Maior,
ganhou grande repercussão na mídia por prever a
desoneração da folha de pagamento de alguns
setores industriais. No entanto, a matéria – que já obteve
aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado e está
prestes a ser convertida em lei – traz também outras importantes mudanças que irão impactar no dia a dia das empresas: as alterações nas regras de preços de transferência.
A diretora de Tax e Transfer Price da KPMG, Eliete Ribeiro, e a sócia da área de Intenational Tax e Transfer Price da
companhia, Marienne Coutinho, explicaram o que mudou e
o que permanece com a MP durante café da manhã organizado pela Comissão de Tributos no dia 14 de agosto, na sede
do IBEF SP.
Eliete Ribeiro explicou que as mudanças nas regras têm
sido discutidas há bastante tempo com o intuito de que as alterações nas normas locais possibilitassem uma maior aproximação com o modelo internacional da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
“A regra brasileira vem sofrendo muitas críticas ao longo de
todos esses anos, mas as tentativas de mover o modelo brasileiro para o modelo da OCDE – que é o modelo utilizado
pela grande maioria dos países – têm sido frustradas porque
não existe uma vontade política”.
Segundo a diretora, a justificativa da Receita Federal para não fazer mudanças radicais é que o modelo brasileiro

atende muito bem às necessidades locais por ser de fácil
aplicação e de fácil fiscalização também. “É um modelo calcado basicamente em regras de custos, preços e margens
fixas. Nós não temos toda aquela flexibilidade da análise de
functions que existe no modelo internacional”.
Outra justificativa do órgão é que mesmo se o país implementasse o modelo da OCDE, não seria possível colocá-lo
em prática devido ao fato de existirem poucos comparáveis
de mercado. De acordo com o órgão, não haveria dados públicos suficientes de empresas que permitissem uma comparação razoável de margens e preços de mercado.

Trajetória de ideias
Para chegar ao atual modelo da MP, foram praticamente
dois anos de discussões com a Receita Federal sobre as alterações. As iniciativas partiram de grupos como a Federação
das Indústrias de São Paulo (Fiesp) e a Amcham Brasil, que,
a partir de discussões com os próprios contribuintes, levaram até o grupo da Receita Federal o pleito para a alteração.
“Na verdade, o pleito era até mais amplo e trazia alterações mais interessantes do que a gente acabou tendo na
versão final da MP 563. Inicialmente, havia uma ampla gama
de assuntos e nessas discussões a Receita Federal já foi sinalizando aquelas alterações que ela iria aprovar e aquelas que
de início ela já rejeitava”, afirmou Eliete.
O texto final da medida, que acabou privilegiando o aspecto fiscalizatório em detrimento de um modelo de incentivo econômico, não chegou a ser discutido com o grupo que
fomentou a questão. “É difícil para o contribuinte que está
ali, lidando com as questões internacionais, compatibilizar as
regras brasileiras com a regra internacional, mas infelizmente é esse o modelo com que nós vamos ter que conviver nos
próximos anos”.
A vigência das novas regras será a partir de janeiro de 2013,
ficando a critério do contribuinte adotá-las já para 2012.

Mudanças nos empréstimos
Antes da MP 563, somente estavam sujeitos às regras de
preço de transferência os empréstimos (mútuos) entre pessoas vinculadas não registradas no Banco Central. De cara,
isso já tirava da aplicação da norma 99% dos empréstimos,
já que a grande maioria possui registro no BC.
Pelas novas regras, independente do registro ou não no
Banco Central, será preciso fazer o teste da taxa do contrato. A taxa continua a LIBOR (taxa de referência London
Interbank Offered Rate) para depósitos em dólares americanos pelo prazo de seis meses, acrescida de 3% anuais a título
de spread. Passou a ficar a critério do ministro da Fazenda
reduzir o percentual do spread para os contratos, bem como
restabelecê-lo, de acordo com as condições de mercado.
“Com a nova regra, todos que estão fechando contratos de
empréstimos têm que estar atentos a essa taxa máxima de

Visão geral

juros, para quem tiver pagando, e à mínima, para quem estiver recebendo os juros de pessoa vinculada”, observou Eliete.
A diretora da KPMG também chamou atenção para o
fato de que a MP silencia sobre a situação dos mútuos que
já estão com os contratos em andamento. Será necessário
submeter os contratos anteriores às novas regras?
“Nós acreditamos que o entendimento da Receita é de
que sim. Independente da data do contrato, teremos que
fazer o teste para verificar se essa taxa está de acordo com
a LIBOR mais o spread de 3%. Pode até ser que com a regulamentação a gente tenha alguma flexibilização por parte da
Receita Federal, mas, a princípio, teremos que pensar também nos contratos em andamento”.

Métodos nas exportações
No tocante às regras para as exportações, a principal
mudança foi a criação de um método de cotação específico
para as empresas que operam com commodities, afetando
diretamente as exportadoras brasileiras.
De acordo com Eliete Ribeiro, as companhias exportadoras que não trabalham com commodities ainda poderão
comprovar os preços na exportação utilizando o método
CAP (que é o custo de aquisição ou de produção mais lucro
de 15%); o PVEX (Preço de Venda nas Exportações – que
compara o preço de exportação de vinculado com o preço
de exportação para não vinculado) e o Preço de Venda por
Atacado (PVA) e a Varejo (PVV), método que usa como
referência o preço no mercado de destino do bem.
Mas para as empresas que operam com commodities, os
métodos acima não se aplicam mais. Elas ficam obrigadas
a seguir o método de PECEX (Preço sob Cotação na Exportação), que é utilizado como referência para o preço de
exportação o preço de Bolsa, internacional.
IBEF NEWS ~ SETEMBRO/OUTUBRO 2012
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Marienne Coutinho, sócia da área de Intenational Tax e
Transfer Price, explicou que antes da publicação da MP 563,
o pleito das exportadoras de commodities era que o preço de
cotação da Bolsa fosse considerado como mais um método
para a verificação de preços, adicionado às outras possibilidades já existentes.
“No entanto, olha o que aconteceu. Aceitaram o preço
de Bolsa, mas as companhias ficaram impedidas de utilizar
os outros métodos. Para quem lucrava em Bolsa, veio então
a discussão para saber qual é a Bolsa de referência, qual é o
dia, qual é o horário de cotação – o que não ficou resolvido.
E pra quem não lucrava com preço de Bolsa, eles fecharam
uma porta relevante para o planejamento tributário”, afirmou Marienne.
Além de gerar questionamentos sobre quais seriam as
Bolsas e a cotação do dia consideradas como referência, a
MP levantou outras dúvidas: como a regra seria aplicada
para as commodities que não possuem cotação?
Eliete Ribeiro explicou que com a aprovação do texto pela
Câmara dos Deputados, introduziu-se o parágrafo 5º, que
prevê que na hipótese de não haver cotação para o bem exportado, poderão ser utilizadas como referência pesquisas
de instituições internacionalmente reconhecidas (a serem
regulamentadas pela Receita Federal) e também os preços
definidos por agências e órgãos reguladores publicados no
Diário Oficial da União.

Alterações nas importações
A diretora da KPMG afirmou que as regras para as importações têm situação parecida em relação às commodities, apesar de o efeito econômico ser menos abrangente,
já que o Brasil exporta muito mais do que importa esse
produtos.
“O que nós temos na importação é um espelho da operação de exportação. Também foi criado um método específico: as empresas importadoras de commodities deverão seguir os preços da Bolsa e também poderão usar as pesquisas
realizadas por empresas reconhecidas internacionalmente
como referência de preço”.
Os demais métodos continuam em vigência para os setores restantes: PIC (Preço Independente Comparado), o
PRL (Preço de Revenda menos Lucro – método que teve
as margens alteradas com a MP 563), e o CPL (Custo de
Produção mais Lucro).
Na importação de commodities, o tópico que permite a comparação com o preço publicado em Diário Oficial não existe,
pois o governo não possui controle sobre essa referência.
Com a MP, a destinação da importação também deixou
de ser relevante para fins da margem de lucro do PRL. Não
há mais diferença se a importação for realizada para produção, revenda, acondicionamento ou embalagem. O que
passa a ser considerado é o setor no qual a empresa impor-
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tadora está atuando. A margem passa a ser de 20% para
todos, com a exceção de alguns setores:
Margem de 40% para os setores:
• Produtos farmoquímicos e farmacêuticos;
• Produtos do fumo;
• Equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos;
• Comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos para
uso odonto-médico-hospitalar;
• Extração de petróleo e gás natural e produtos derivados
do petróleo.
(nova redação: § 12, II, do art. 18, da Lei nº 9.430/1996)

Margem de 30% para os setores:
• Produtos químicos;
• Vidros e de produtos do vidro;
• Celulose, papel e produtos de papel;
• Metalurgia.
(nova redação: § 12, I, do art. 18, da Lei nº 9.430/1996)

Eliete disse que certamente algumas empresas ficarão
em dúvida em relação a esse enquadramento. O código da
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas),
utilizado para identificar a atividade econômica para fins de
imposto de renda, pode ser útil nesse caso. Mesmo assim,
ainda podem surgir dúvidas. O que é certo é que alguns setores deverão sair perdendo com a nova regra.
“Por exemplo, o farmacêutico que importa medicamentos
para fim de revenda, que antes submetia à regra dos 20%, agora vem para 40%. Então alguns setores vão ter que fazer um
ensaio de como vai ficar a tributação em 2013. Pode ser que o
impacto seja bastante relevante”, ressaltou a palestrante.

Custos para fins de importação
Uma outra alteração importante da MP 563 é a inclusão
do que se considera “custo” para fins de importação e para
fins de teste do preço de importação. Durante vários anos,
existiu uma discussão sobre se o que é submetido ao preço
de transferência na importação é apenas o preço FOB (Free
on Board) ou é o preço FOB já acrescido de impostos, frete
e seguro.
A medida provisória define que o que deve ser submetido ao preço de transferência é somente o preço FOB, sem
acrescer outros custos, desde que o frete e o seguro não
sejam pagos para pessoas vinculadas. Os gastos aduaneiros
também não integram nenhum dos custos, reafirmando o
que já era válido pela regra anterior.

Novidades para o PIC
A consultora tributária destacou que as alterações devem
afetar também um número grande de empresas que hoje

Roberto Goldstajn (IBEF SP); Marienne Coutinho (KPMG);
Eliete Ribeiro (KPMG) e André A. Souza (Ernst & Young)

adotam o método PIC. “Há situações em que a empresa tem
uma série de dificuldades e o único método que se torna viável
para a comparação é o PIC, que é aquela situação em que eu
comparo o meu preço da importação de vinculada com o preço, por exemplo, da minha vinculada vendendo para um terceiro no exterior, independentemente do mercado”, pontuou.
Com a nova redação da MP, as operações a serem utilizadas como comparáveis passam a ser aquelas relativas a
compra e venda empreendidas pela própria interessada ou
por terceiros.
“Então será viável comparar o meu preço de importação
com o preço de compra do mesmo produto de terceiros, que
é a compra e venda empreendida pela própria interessada.
E quem é a interessada? É a empresa brasileira, o contribuinte. Não me parece a própria interessada seria a minha vinculada no exterior. Então, a intenção da Receita foi fechar uma
porta para essa comparação, pois há uma certa dificuldade
de fiscalizar o preço lá fora”.
Ainda com relação ao PIC, a nova regra determina um
parâmetro para a amostragem dos preços. Quem utilizar o
PIC deve ter pelo menos 5% do valor das operações comparáveis como referência de preço de mercado. Outra mudança importante é que caso a empresa não encontre comparáveis no ano vigente, só poderá buscar esses comparáveis no
limite de até um ano anterior.

Alterações no método
Por fim, outra grande discussão existente é sobre até que
momento o contribuinte poderá alterar o método pelo qual
optou na declaração do imposto de renda. Eliete Ribeiro disse que a alteração na DIPJ continua sendo possível dentro
do prazo de cinco anos.
O que mudou é que uma vez iniciado o processo de fiscalização não será mais possível fazer a alteração, exceto se o
método pelo qual a empresa optou for desconsiderado pela
fiscalização (no caso de provas insuficientes, por exemplo).
O Fisco dará 30 dias para que o contribuinte apresente um
novo cálculo.

Bruno Lourenço (Hays Recruiting Experts)

Gabriela Martins

Roberto Goldstajn, coordenador da Comissão de Tributos do IBEF SP, avalia que o debate sobre as alterações das
regras dos preços de transferência é de extrema relevância
para os executivos de finanças, pois tem impacto direto nos
custos das empresas. “É importante mostrar a repercussão
dessa nova regra para que as companhias possam se preparar. Infelizmente, constatamos que o texto final tem cunho
mais fiscalizatório do que de desenvolvimento econômico”.
As representantes da KPMG concordam que as mudanças consistem em um desafio para as empresas brasileiras.
“Eu acredito que os profissionais do setor têm feito sua
parte em tentar sensibilizar a Receita em relação a várias
questões. Mas acredito que será uma luta isolada de cada
empresa para buscar o seu direito”, finalizou Eliete. v
“Infelizmente, constatamos que o texto final tem cunho mais
fiscalizatório do que de desenvolvimento econômico.”
Roberto Goldstajn, coordenador da Comissão de Tributos do IBEF SP

“É difícil para o contribuinte que está ali, lidando com as questões internacionais compatibilizar as regras brasileiras com a regra
internacional, mas é esse o modelo com que nós vamos ter que
conviver nos próximos anos.”
Eliete Ribeiro, diretora de Tax e Transfer Price da KPMG
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Fique por dentro das novidades do

Prêmio
Revelação
9º IBM SP/KPMG

LIDERANÇA EM
SUSTENTABILIDADE

Membros da organização explicam as principais mudanças na premiação deste ano

A

s inscrições para o 9º Prêmio Revelação em Finanças IBEF/KPMG seguem até 1º de outubro. Executivos com idade
até 35 anos e graduação em curso superior com especialização na área financeira ainda podem enviar seus trabalhos para concorrer à premiação de R$ 15 mil (descontados os impostos), mais um curso no New York Institute of
Finance e associação gratuita ao IBEF por um ano.
A IBEF News entrevistou André Luis Rodrigues, presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP, e José Roberto Securato,
presidente da banca examinadora do Prêmio, sobre as duas principais novidades desta edição.

IBEF NEWS ENTREVISTA:
André Luis Rodrigues, presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP
IN: Qual o objetivo da premiação “Incentivo ao Talento a Jovens Executivos em
Finanças”, criada neste ano?
O objetivo é reconhecermos líderes que incentivam os jovens executivos a participarem
do prêmio. Esse estímulo é fundamental, pois muitos trabalhos excelentes deixam de
concorrer por falta de coaching aos jovens para apoiá-los no momento da inscrição.
IN: Para ser elegível ao prêmio o CEO ou o CFO deverá, necessariamente, ter
uma participação direta no incentivo ao trabalho vencedor?
Sim, terá que ser o grande apoiador da iniciativa, tanto no meio empresarial, como no
meio acadêmico.

A KPMG é referência em iniciativas de sustentabilidade.
Além de incorporar as questões sociais, ambientais
e econômicas à nossa estratégia de negócios,
também oferecemos serviços de alto valor agregado
aos nossos clientes por meio da área de Climate
Change and Sustainability Services (CC&S).
Em 2012, a KPMG International foi eleita pelo
International Accounting Bulletin a organização
mais sustentável do setor. No Brasil, fomos
a primeira entre as big four a divulgar um
Relatório de Sustentabilidade e, agora,
novamente demos um passo à frente e
somos a primeira a publicar o relatório
com asseguração independente.
Afinal, liderar pelo exemplo é
um de nossos valores.
Para fazer download do Relatório,
acesse: kpmg.com/BR

IN: Em que consiste a premiação?
O líder que contribuiu para a formação do jovem executivo receberá uma placa em reconhecimento à sua importante
colaboração.
IN: As novidades do Prêmio Revelação em Finanças IBEF KPM estão em sintonia com o momento de renovação do
Instituto?
Totalmente, o IBEF sempre busca se renovar para atender a necessidade de nossos associados e parceiros.
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Liba Propaganda

Prêmio revelação

A GENTE AINDA NÃO SABE
COMO SERÁ A EMPRESA DO FUTURO.

IBEF NEWS ENTREVISTA:
José Roberto Securato, presidente da Banca Examinadora
IN: A partir desta edição, a banca examinadora será composta por 15 CFOs
de empresas líderes no mercado e cinco membros dos principais centros acadêmicos de finanças de São Paulo. O que motivou esta alteração?
Isso acompanhou uma evolução. Neste ano, decidimos aumentar a quantidade de participantes na banca porque temos
recebido uma quantidade maior de trabalhos inscritos, e os trabalhos são divididos entre os membros da banca para
serem avaliados.
IN: Qual o perfil dos membros da banca?
Os 15 CFOs são associados do IBEF, executivos de destaque que participam da Diretoria Executiva e da Diretoria Vogal, e há o grupo acadêmico com membros da USP, FGV e Insper.
IN: Como é feito o processo de avaliação?
Sorteamos quatro trabalhos para cada um dos avaliadores. Após a análise de todos, as notas são atribuídas e é feita uma
média. Os trabalhos com as três melhores notas concorrerão ao título de vencedor e às menções honrosas, o que será
discutido e decidido pela banca.
IN: Quais tipos de trabalho serão aceitos?
O trabalho pode ser, por exemplo, um resumo de três páginas, no qual a pessoa descreve uma inovação que criou dentro
da empresa e manda as planilhas pra mostrar como aquilo foi aplicado. Também pode ser um artigo acadêmico, uma
monografia, uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado.
IN: Quais os principais critérios para a escolha do vencedor?
Vamos dar o prêmio pela forma como aquela pessoa participou efetivamente da atividade descrita. Se é uma tese
de mestrado, é claro que foi o autor do trabalho, mas se
for uma aplicação prática dentro da empresa, é preciso
descrever como ela elaborou aquela inovação, seja uma
forma pra ajudar área de vendas, a criação de uma forma
de desconto, a melhora do fluxo de caixa, um novo processo etc.
IN: O trabalho pode ter mais de um autor?
Dentro das empresas é difícil alguém fazer algo sozinho,
geralmente uma equipe faz parte das mudanças. Por isso,
é comum que os trabalhos vindos de empresas tenham
mais de um autor. Acreditamos que isso é muito positivo e
é uma forma de valorizar as equipes. v

PARTICIPE
Saiba como se inscrever para o Prêmio Revelação IBEF KPMG e tire suas dúvidas pelo site
www.premiorevelacao.ibef.net.br ou ligue para

(11) 3016-2121

MAS COM CERTEZA ELA VAI UTILIZAR
A GESTÃO DE TESOURARIA SAGE XRT.
O grupo franco-britânico SAGE XRT é o terceiro maior fornecedor de software de gestão
no mundo, com mais de seis milhões de clientes e presença em 70 países. No Brasil, onde
está desde 1996, SAGE XRT é focada e especializada em desenvolvimento de sistemas para
GESTÃO DE TESOURARIA: a oferta modular, oferecida em tecnologia Web, tem como foco
o gerenciamento de Gestão de Caixa, Operações Financeiras, Planejamento de Liquidez,
Reconciliação Bancária, Pagamentos e Plataforma de Comunicação Multi-bancária e possui
interfaces com os principais ERPs do mercado, como Oracle, SAP, Data Sul, Peoplesoft,
JDEdward, Baan, BCPS e SSA, utilizam as duas ofertas UNIVERSE BR e UNIVERSE BR Light,
desenvolvidas exclusivamente para atender às necessidades brasileiras.

www.sagexrtbrasil.com.br

Clientes que confiam nas soluções Sage XRT:
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Socioesportivo
Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez e Ricardo Riberto

Especial
SOCIOESPORTIVO
2012

Uma pausa para
o relacionamento,
esporte e lazer
Ao longo dos anos, o Encontro Socioesportivo tem se reafirmado
como o melhor evento de relacionamento para os executivos de finanças. Durante a 28ª edição, que aconteceu entre os dias 06 e 10
de junho, executivos se reuniram no Hotel Tivoli EcoResort, tendo
como cenário a exuberante paisagem da Praia do Forte, na Bahia.
O evento balanceou a prática de networking de alta qualidade com
uma animada programação de esporte e lazer para os profissionais,
que tiveram a oportunidade de aproveitar estes momentos com a
família e amigos, e ter a pausa necessária do estafante dia a dia dos
negócios.
A revista IBEF News apresenta nas páginas a seguir uma seleção
dos melhores momentos do encontro, como um pequeno álbum de
recordações. Dessa forma, celebramos a participação de todos os
associados, apoiadores e patrocinadores deste evento singular. Pronto para esta viagem? Então, vamos em frente!
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Socioesportivo
Jantar na beira da piscina – Voz e violão

Recepção

Os executivos foram recebidos com um jantar no restaurante Goa e aproveitaram o show
de música ao vivo, em ritmo de voz e violão no bar da piscina do Tivoli EcoResort.

Sorteio (Coquetel de Boas Vindas)
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Laércio de Oliveira (Serasa Experian); José Antonio Dib (Serasa Experian); XXXX; Sérgio Diniz (Ipsos);
Edmundo Balthazar (Google)
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Socioesportivo
COPA TOTVS DE FUTEBOL
SOCIETY

Os executivos de finanças mostraram que também são bons
de bola! O campeonato foi realizado na Arena Totvs e contou
com as categorias masculina,
feminina e kids.

Copa TOTVS de Futebol Society – Kids

Copa TOTVS de Futebol – Masculino

"O mais importante aqui é confraternizar e aproveitar a oportunidade para mostrar o que a
Totvs faz e quais são as áreas
de atuação da empresa, dentro
de um ambiente alegre, familiar
e divertido".
Rodrigo Caserta, vice-presidente de Atendimento e Relacionamento
Copa TOTVS de Futebol Society – Masculino

Copa TOTVS de Futebol Society – Feminina

Copa TOTVS de Futebol Society – Masculino

Copa TOTVS de Futebol – Masculino
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Copa TOTVS de Futebol Society – Feminina
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Socioesportivo

Aula de hidroginástica

TORNEIO SERASA EXPERIAN DE BIRIBOL

Esporte aquático que pode ser praticado por
toda a família, o biribol empolgou os participantes do Socioesportivo na piscina Goa.
Alongamento no gramado da praia

"O encontro Socioesportivo cumpre com muito
êxito o seu propósito. A vivência de atividades
sociais e esportivas junto a parceiros de negócios
é uma oportunidade interessante e diferenciada
em termos de relacionamento"
Jorge Dib, diretor de Relações com o Mercado da Serasa Experian

Entrega de amostras (Roc)

Torneio Serasa
Experian de Biribol

Torneio Serasa Experian de Biribol
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Socioesportivo
“O Socioesportivo é um evento que
reúne os principais executivos de finanças do país, e queremos consolidar
nossa presença junto a esse público.
Temos um patamar de produtos voltados à qualidade de vida, e um evento
com executivos e suas famílias está diretamente ligado ao nosso propósito”
Carlos Ribeiro, gerente financeiro
da Sodexo Motivation Solutions

AULA DE PILATES SODEXO

Sócia de um estúdio de pilates há dois anos, a
atriz Suzana Alves ministrou aulas no gramado da praia. “É uma atividade que trabalha tudo:
força, resistência e consciência corporal”.

Aula de Pilates Sodexo com Suzana Alves

Torneio Sodexo de Tênis Masculino com participação
do ex-tenista profissional Flávio Saretta.
CLÍNICA DE TÊNIS

O espaço Clínica de Tênis, patrocinado pela Sodexo,
foi comandado por Flávio Saretta, tenista campeão dos
Jogos Panamericanos de 2007. "Tento tentar passar um
pouco do amor que eu tenho por esse esporte, que me proporcionou tudo na vida".

TORNEIO BANCO ALFA DE VÔLEI DE
PRAIA

O torneio de vôlei do Banco Alfa agitou o
gramado da praia e revelou equipes com
muita garra, sem deixar a animação de lado.

Mauro de Marchi (Sodexo)
Torneio Banco Alfa de Vôlei de Praia

TORNEIO SODEXO
DE TÊNIS

Na quadra principal,
homens e mulheres
uniram forças no
disputado torneio de
dupla mista.

Torneio Sodexo de Tênis Feminino
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Flávio Saretta (ex-tenista profissional)
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Socioesportivo

Stand PwC
HORA DE
RELAXAR...

TORNEIO BANCO ALFA DE GOLFE

Independente da dúvida se a sua origem seria escocesa ou britânica, o golfe permanece como um
dos esportes favoritos dos executivos em todo o
mundo. Parceiro de longa data do IBEF, o Banco
Alfa patrocinou mais um torneio de sucesso no
Socioesportivo.
Torneio Banco Alfa de Golfe
Distribuição de
sorvetes com o
patrocínio da PwC

CORRIDA PÃO DE AÇUCAR

O medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro
de Lima saudou os participantes no gramado da praia. Patrocinado pela companhia
desde o início da carreira, ele destacou que
as parcerias com a iniciativa privada tem
sido fundamentais para o desenvolvimento
do esporte brasileiro.

Corrida Pão de Açucar com Vandelei Cordeiro de Lima

"A maratona do Pão de Açucar já é a sexta maior do mundo e a maior da América Latina, com 35 mil participantes. Hoje
patrocinamos mais de 20 profissionais de
atletismo"
Hugo Bethlem, vice-presidente do Grupo Pão de Açucar
Vanderlei Cordeiro de Lima e Sérgio Sotelino (IBEF-ES)
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Recreação infantil
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Socioesportivo

Visão geral – Stand-up Comedy – com Fábio Rabin

HUMOR COM FÁBIO RABIN

Reconhecido no gênero da comédia stand-up,
Fábio Rabin arrancou gargalhadas do público
com suas sagazes observações sobre assuntos do cotidiano e a realidade dos executivos.
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Socioesportivo
O consumo da nova classe média brasileira
Ela já gasta R$ 1 tri por ano e está mais exigente nas suas opções de consumo

Palestra com Renato Meirelles – Sócio diretor
do Data Popular

Renato Meirelles, sócio diretor do Instituto Data Popular,
apresentou o perfil e as tendências de consumo da classe
social que mais tem crescido no Brasil durante a palestra
“Consumo da Nova Classe Média Brasileira”, patrocinada
pelo Grupo Pão de Açucar.
“Hoje é fácil falar de classe média, mas quando o Data
Popular começou a tocar nesse assunto, há 11 anos atrás,
poucos tinham interesse. Ninguém acreditava que o mercado fosse mudar da forma que mudou”, afirmou Meirelles.
O especialista observou que o Brasil deixou de ter uma
estrutura no formato de pirâmide social, como era há 10
anos, e se transformou em um país com uma estrutura de
losango social. “Ou seja, antes você tinha mais gente na
base da pirâmide. Hoje você tem mais gente no meio dessa
pirâmide social”.

Mudanças econômicas

Renato Meirelles (Data Popular)

Meirelles destacou que essa transformação começou há
cerca de duas décadas, estimulada por fatores como o sucesso no controle da inflação, a melhoria da distribuição de
renda, o acesso à internet e a criação de um código de defesa
do consumidor eficaz.
“Isso empoderou o consumidor da classe média fazendo
com que o que era antes nicho de mercado se tornasse o
verdadeiro mercado brasileiro. A gente saiu de uma classe
C que respondia por 42% da população e hoje representa
53,9%, ou seja, 104 milhões de brasileiros. E vamos chegar
à Copa do Mundo com seis em cada dez brasileiros fazendo
parte da classe C”.
O palestrante também chamou atenção para o fato de
que as empresas não podem pensar em planejamento estratégico sem olhar para os consumidores que hoje estão na
classe D. “Eles já movimentam R$ 380 milhões com o próprio salário e com consumo chegam a quase R$ 400 milhões.
Entender a classe D de hoje, que ainda é pouco bancarizada,
que ainda tem um baixo acesso à internet, é entender a classe média de amanhã”.

O consumo da classe C

José Claudio Securato (Saint Paul); Paulo
Storani (Palestrante); Marco Castro (PwC)
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De acordo com Meirelles, 62% da nova classe prefere
comprar produtos brasileiros, contra 25% dos consumidores da classe A e B. “Durante anos, pensava-se que tudo o
que era importado era melhor. Hoje tudo o que é importado
é chinês ou paraguaio (risos). Não é verdade que o que é importado é melhor”. A nova classe média também pesquisa

mais preço que a elite e acredita mais na educação como
valor de transformação social.
“É uma diferença na cultura, é uma diferença nos valores, é uma diferença na forma de ver o mundo. O que é
óbvio para nós está longe de ser óbvio para grande parte da
população brasileira. Isso se expressa nas decisões de negócios, nas decisões de marketing, nas decisões de finanças e
também nas decisões de comunicação”.
O palestrante contou que o Instituto tem sido procurado
por vários fundos de investimento, com o objetivo de enriquecer a avaliação sobre as empresas para além da área
financeira, mas também incluindo o ponto de vista da demanda existente, até então pouco considerado.
Somente em 2011, as famílias da classe C gastaram o
equivalente a R$ 1,03 trilhão, quantia superior à soma soma
do PIB de Israel, Irlanda, Uruguai e Paraguai, ou ainda, mais
que o PIB de Portugal, Argentina , Uruguai e Paraguai.
“Por isso que o mundo inteiro olha para o Brasil. Porque o
mercado interno brasileiro segura o país num momento de
crise econômica internacional e esse mercado interno tem
nome: a classe C”.
O volume e o perfil dos gastos da classe média também
mudaram. Há 10 anos atrás os gastos da classe C representavam R$ 25 de cada R$ 100. Hoje representam R$ 44 de
cada R$ 100; mais do que a soma das classes A e B. Quanto
ao perfil, há uma década, de cada R$ 100, R$ 49 eram gastos com serviços. Hoje de cada R$ 100 reais, R$ 65 são gastos com serviços. Ou seja, houve uma mudança estrutural
no padrão de gastos dos brasileiros.
“A classe média aumentou seu gasto em todos os segmentos, mas com o de serviços cresceu muito mais. Quando aumenta a renda, diminui o gasto com a aquisição de
produtos básicos e aumenta o gasto com serviços. Antes
esse cara não tinha televisão, agora ele tem e quer TV por
assinatura e quer banda larga pro computador. Quer viajar
de avião e quer pôr o filho na universidade”.
Meirelles alertou que se o consumo de serviços aumenta
cada vez mais, isso impacta no portifólio do que as empresas
vão oferecer para esses consumidores, mesmo as empresas
focadas em indústria ou varejo. “Cada vez mais você tem
uma outra prioridade de gastos desses consumidores, eles
não querem só preço, mas também qualidade”, observou.
O que antes era um sonho distante de consumo, se transformou em uma meta, algo possível que está ao alcance das
mãos desses brasileiros. Essa é a nova classe média. v
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Socioesportivo

Construindo uma tropa de elite
As lições do Bope para escolher e motivar uma equipe vencedora

Conhecido como “Caveira 69” na época em que integrava
o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio
de Janeiro – o Bope – , o ex-capitão Paulo Storani abriu a
programação do encontro com uma palestra, na manhã do
primeiro dia de atividades (07/06). Com muito bom-humor,
mas sem perder a postura séria, ele traçou um paralelo entre
o trabalho de recrutamento da equipe realizadora do filme
“Tropa de Elite” e a montagem de um time de alto desempenho no mundo corporativo.
Muitas pessoas não conheciam o trabalho do Bope antes
do filme. Storani afirmou que todo o roteiro da obra foi baseado em fatos reais. Segundo ele, o Bope nunca se colocou
como uma “tropa de elite”; essa alcunha foi dada pela imprensa
carioca. Tropa de elite, na verdade, é uma equipe de alto rendimento. Storani reforçou que se o batalhão de operações especiais não tivesse obtido resultados, ele não seria considerado
uma tropa de elite.
“Não adianta trazer notáveis, pessoas muito corajosas,
muito qualificadas, se não tiver resultado. Currículo é muito
bom, mas desde que ele produza resultados. Se não produzir
resultado, não adianta nada”.

Os princípios do Bope
1) Princípio da relevância: dar valor ao que se faz
2) Princípio do desconforto: adaptação e evolução
3) Princípio “desidratativo”: superação de limites
4) Princípio da cooperação: trabalho em equipe
O princípio da relevância parte do pressuposto de que só
nos dedicamos àquilo que realmente vemos como importante.
“É preciso ver isso como um objetivo de vida, pessoal. Se o objetivo não estiver dentro de uma estratégia para que a pessoa
veja que aquilo tem importância, ela não se sente motivada a
agir. Trata simplesmente como algo burocrático para fazer”.
De acordo com Storani, a missão requer um comportamento diferente do que a burocracia do dia a dia. É o empenho que
vai além do que está previsto no contrato de trabalho, na descrição do cargo. Ela exige de nós que tenhamos a capacidade
de abrir mão de alguma coisa em benefício de outra.

Princípio do desconforto
Storani contou que o curso de treinamento do Bope possui
uma curiosa “ferramenta de gestão de pessoas”. Trata-se de
um buraco de 1,5 metro de profundidade e 5 metros de diâmetro, cheio de água gelada. Quando um candidato comete
erros seguidos ou desobedece as regras mais de três vezes,
ele é “convidado” a mergulhar no tanque.
“É o princípio do desconforto. Nada mais desconfortável
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que um tanque de água gelada, assim como um plano que
não dá certo. Quando nós somos desafiados a uma meta
muito maior do que aquela a que nos fizemos anteriormente,
é um desconforto. E nesse momento você diz quem você é”,
afirmou o ex-capitão do Bope.

Princípio desidratativo
Aliado ao princípio do desconforto está o princípio desidratativo, também fundamental para o Bope. “Acreditamos que
só existe uma maneira de nós superarmos limites – a desidratação pelo sol do trabalho duro. Tudo é muito difícil para nós,
e nós acreditamos nisso. Então, se alguma coisa ficou fácil,
tem alguma coisa errada. Isso te incomoda”.

Princípio da cooperação
A cooperação é o trabalho em equipe. A essência do batalhão é transformar o“eu” em “nós”, explicou Storani. É aí que
o individual fica de lado e as pessoas tornam-se componentes
de um time. Esse é espírito que rege o Bope.
“Precisamos ser rígidos em tudo. Notícia vai ser quando o
Bope errar, e nós não podemos errar. Há uma expectativa
das pessoas sobre nós. Hoje somos referência tanto pra policia como para outras organizações do Brasil porque temos
compromisso com o acerto”.

Paulo Storani (Palestrante)

José Claudio Securato (Saint Paul)

Os cinco mandamentos
E como acertar? Basta seguir cinco mandamentos:
1) Aprenda sempre. O saber não ocupa espaço.
2) Aja, tenha iniciativa. Se precisa ser feito, faça.
3) Defina a missão geral e a sua missão. Planeje, prepare,
execute e avalie.
4) Se sentir que algo pode dar errado, corrija! Compartilhe isso, não guarde para si.
5) Lidere. Acredite que fazendo o seu melhor e sendo disciplinado você passa a ser referência.
“Um dia me perguntaram: como liderar? Faça aquilo que
você tem que fazer e ponto, seja uma inspiração para o seu
time. Não cobre lealdade se você não for leal, não cobre pontualidade se você não for pontual. É uma coisa muito simples. Seja
exemplo, é isso que nos leva a resultados”, reforçou Storani.
Ao finalizar sua palestra o ex-capitão do Bope destacou
que aqueles com a postura de querer fazer sempre o melhor, ao deixarem a unidade recebem a seguinte mensagem
dos colegas: “Vá e vença. Que por vencidos nunca sejamos
conhecidos”. No batalhão de operações especiais é assim:
para aqueles que decidiram vencer, missão dada é missão
cumprida. v
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Socioesportivo
Bruno Negretti (Michael Page International);
João Marco Beltrão (Michael Page)

"Os executivos financeiros são nossos
clientes, no caso das empresas, e também
candidatos que recrutamos. Por isso, é
importante estarmos próximos deles, e
sem sombra de dúvida o IBEF é o Instituto mais sólido para isso"
Marcelo de Lucca, diretor-executivo
da Michael Page
Happy Hour IBEF Mulher
HAPPY HOUR IBEF
MULHER

No espaço Chandon, o IBEF
Mulher realizou uma animada confraternização para integrar as executivas.
COQUETEL MICHAEL PAGE

Em clima de confraternização, o coquetel
oferecido pela empresa especializada no
recrutamento de executivos aconteceu à
beira da piscina Goa, com direito a muitos
sorteios.
Coquetel Michael Page – Sorteio
Noite do Azul e branco (Mesa IBM)
JANTAR SODEXO

Com estilo e criatividade, os
ibefianos alternaram o branco e os tons de azul para fazer jus às cores dominantes
do jantar oferecido pela Sodexo Motivation Solutions.

Laurent Gachet (Edenred); Leonardo Barros (ICAP); Jean-Urbain Hubau (Edenred); José Claudio Securato (Saint Paul) e Rodrigo Kede (IBM)
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Socioesportivo
JANTAR SODEXO

Com estilo e criatividade, os ibefianos alternaram o branco e os tons de azul para
fazer jus às cores dominantes do jantar oferecido pela Sodexo Motivation Solutions.

Jorge Antonio Dib (Serasa
Experian); XXXXX

Evandro Milet (Pecbank); XXXXX; XXXX; Sérgio
Sotelino (IBEF-ES); Laércio de Oliveira (Serasa
Experian); Caroline Levy e Daniel Levy (TAM)

Entrega premiação Copa TOTVS de
Futebol Society – Masculino
Sorteio Serasa Experian

Roberto Musto (Banco Alfa); Karl
Neumann (Neumann Advogados)

Entrega de medalhas – Copa
TOTVS de Futebol Society

Entrega Premiação Copa TOTVS de
Futebol Society – Feminino

50

IBEF NEWS ~ SETEMBRO/OUTUBRO 2012

Coquetel Cyrela de
Premiação dos Esportes
(Sorteio) – José Claudio
Securato (Saint Paul);
Carlos Gargantini
(Construtora S B
Mendes) e Ubirajara
Freitas (Cyrela)
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SHOW COM DANIELA MERCURY

Acompanhada por um time de músicos bambas, a estrela
baiana realizou um agitado show no anfiteatro. Embalados
pelas maiores sucessos da cantora, os espectadores arriscaram alguns passos da coreografia dos bailarinos, enquanto as
crianças dominaram o palco.
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Matéria de Capa
Shutterstock

Por Débora Soares / Fotos: Divulgação

G

overnos precisam emitir dívida por vários motivos. De uma forma geral,
contraem dívida para financiar gastos que não são cobertos com a arrecadação de impostos. Por exemplo, a necessidade de financiar o custeio
do funcionalismo público e os investimentos em grandes obras que, por seu longo
tempo de maturação, não costumam atrair o interesse da iniciativa privada. É
preciso também dinheiro para financiar universidades públicas, investir em capital
humano.
Por isso, os títulos públicos federais, instrumentos financeiros de renda fixa, são
emitidos pelo Governo para obter recursos junto à sociedade, com o objetivo principal de financiar suas despesas.
Outra razão para os governos emitirem dívida é conseguir amortecer os ciclos
econômicos. Em épocas de crise, como na Europa e nos Estados Unidos, o consumo privado cai, o investimento também, e administração pública tem que gastar
mais para fazer política fiscal contra-cíclica. Quando a demanda agregada do lado
privado está encolhida, é necessário estimular o consumo governamental e evitar
que uma recessão possa virar uma depressão, por exemplo.
“Em momentos de retração, o Governo sabe que vai ter que emitir mais dívida
para gastar mais. Em contraponto, quando a iniciativa privada estiver indo bem,
ele sabe que pode emitir menos dívida, gastar menos. Isso é clássico na literatura
econômica”, afirmou Denísio Liberato, economista do Private Bank do Banco do
Brasil e doutor em Economia pela FGV-SP.
O setor público também precisa ter dívida em moeda local para ser referência
para que a iniciativa privada possa construir a sua curva de endividamento.
E, por fim, os governos precisam emitir títulos da dívida porque – observa Liberato – a dívida soberana não é paga totalmente, ela é rolada ao longo do tempo
com diferentes vencimentos. Assim, o Governo precisa emitir novos títulos periodicamente para pagar a parte que está vencendo e alongar o prazo.

  A gestão do risco na

dívida pública

Melhora do perfil de endividamento do País abre possibilidades para a capitalização das empresas
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Tamanho x perfil
Segundo Liberato, a saúde da divida pública é resultado do balanceamento de
dois aspectos: o tamanho e o perfil. Não é preciso ser especialista no assunto para
saber que dever muito não é bom para ninguém. No entanto, quando falamos em
países, se a dívida possuir um bom perfil, ou seja, uma composição que permita
uma boa previsibilidade e um prazo de vencimento mais longo, ela pode ser consideravelmente grande sem que o país fique com fama de mau pagador.
O Japão, por exemplo, está no topo mundial dos devedores: a dívida bruta do
governo representa 230% do PIB e continua crescendo. Os Estados Unidos, considerados uma das referências de que “quanto melhor o perfil da dívida, maior
pode ser o tamanho”, viu sua dívida bruta disparar após 2009, saindo da casa de
53,7%, em 2008, para ultrapassar 100% do PIB em 2011.
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“Para qualquer dimensão, quando você fala que um país deve 100% do que
ele produz é um sinal de que está devendo muito. Mas a dívida americana tem
um perfil muito bom, dívida de títulos prefixados, que é a dívida boa”, destacou
Liberato.
Por que é a “dívida boa”? Porque, segundo o economista, os títulos prefixados
possibilitam que o tesoureiro consiga prever qual vai ser a despesa principal com
juros. “Ele tem um fluxo de caixa muito bem desenhado e, mais do que isso, ele
consegue se endividar em prazos longos. Ele sabe, por exemplo, que pode emitir
um título de 30 anos. Espera-se que em 30 anos a economia americana se recupere, e o investidor compra tranquilo hoje porque acredita que o país vai ser capaz
de saldar essa dívida nesse horizonte”.

Também foi iniciada a produção de um relatório anual para prestar contas sobre
o ano anterior.
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O caso Brasil
A dívida pública brasileira passou por uma grande evolução na última década.
Na virada do milênio, o país apresentava uma grande vulnerabilidade externa, ou
seja, estava exposto a diversos riscos em função do cenário internacional. A dívida
possuía uma forte composição de títulos pós-fixados e atrelados ao câmbio, o que
tornava o seu valor principal muito suscetível às variações do real em relação ao
dólar e às mudanças nas taxas de juros.
Em 2002, o estoque da Dívida Pública Federal era de R$ 893,3 bilhões, representado por 45,8% de títulos indexados ao câmbio, 42,4% a taxas flutuantes e apenas
1,5% eram compostos de títulos prefixados e 8,8% atrelados a índices de preços.
Ciente desses riscos e dos perigosos efeitos da macro desvalorização do real,
que, em 1999, teve forte impacto sobre o estoque da dívida, o Tesouro Nacional
deu início em 2000 à criação de um plano estratégico e uma área de gestão de
riscos para monitorar a dívida.
“A gente fez uma análise e começamos a perceber que precisávamos desmontar essa armadilha de ter uma parcela da dívida principalmente indexada ao câmbio, que era de longe o nosso maior risco”, afirmou Otávio Ladeira, coordenador-geral de Planejamento da Dívida Pública do Tesouro Nacional.
O Tesouro começou a produzir o plano anual de planejamento da dívida interna, com o objetivo de fornecer aos investidores uma boa diretriz sobre as metas
do final do ano em relação ao endividamento e como esse objetivo seria atingido.
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Trajetória da dívida brasileira
(Obs: DBGG calculada com critérios utilizados pelo BC após 2007)
Dívida Bruta do Governo Geral e Dívida Líquida do Setor Público (% PIB)
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Os mais endividados – Dívida bruta do governo geral (% PIB)

Em 2005, ocorreu uma nova mudança. O processo de emissão da dívida externa do país, que até então era administrado pelo Banco Central, veio para o
Tesouro Nacional. Assim, o órgão ficou responsável por centralizar toda a gestão
da dívida. Foi concentrado também o relacionamento com as agências classificadoras de risco, que antes ficava a cargo do BC.
As melhoras das condições macroeconômicas do país e os esforços da Coordenação Geral de Planejamento Estratégico da Dívida para aumentar a participação
de títulos prefixados e atrelados a índices de preços – com o objetivo de reduzir a
volatilidade da dívida – contribuíram para uma mudança radical no perfil.
O estoque da dívida saltou para R$ 1,866 trilhão, mas com uma composição
bem diferente. Os títulos prefixados passaram a ser maioria, constituindo 39,5%,
tornando possível antever boa parte dos juros a serem pagos. Os indexados a
índices de preços passaram a ser 32,8%. Os indexados ao câmbio, antes quase
metade da dívida, tornaram-se minoria: 4,4%.
“Antes um choque de câmbio na dívida pública nos levaria a uma situação de
risco de não pagamento muito elevado. Hoje não se discute mais isso. Mudamos
radicalmente de patamar na percepção do risco e agora é uma questão de melhora
permanente da composição para eliminar os que ainda existem e que são bem
pequenos. Claro que a manutenção do superávit primário em 3% é importante
nesse contexto. Mas hoje estamos numa fase de refinamento”, declarou Otávio.
Para o Tesouro Nacional, os desafios para os próximos anos consistem na melhora contínua da composição, em médio prazo; a redução da concentração da
dívida que vence em curto prazo (em junho ficou em 28%); a melhoria da base de
investidores e a distribuição da dívida entre diversos grupos de clientes. Hoje os
bancos e os fundos de investimento detém a maior parte dos títulos, com 30,5%
e 29,1%, respectivamente.

Fonte: Banco Central (previsões do relatório de inflação de dez/11)
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Avanços da composição da dívida pública federal (2002 – 2011)
Indicadores

2002

2010

2011

2012**

1.694,0

1.866,4

1.970,7

Limites para 2012
Mínimo
Máximo

Estoque da DPF* em Mercado (R$ bilhões)
893,3

1.950,0

2.050,0

Composição da DPF (%)
Prefixados

1,5%

36,6%

37,2%

39,5%

37,0%

41,0%

Índices de preços

8,8%

26,6%

28,3%

32,8%

30,0%

34,0%

Taxa Flutuante

42,4%

31,6%

30,1%

23,4%

22,0%

26,0%

Câmbio

45,8%

5,1%

4,4%

4,4%

3,0%

5,0%

3,6

3,5

3,6

3,8

3,6

3,8

34,6%

23,9%

21,9%

28,0%

22,0%

26,0%

Estrutura de vencimentos da DPF
Prazo Médio (anos)
% Vincendo em 12 meses

* Inclui a Dívida Doméstica (R$ 1.881,7 bilhões - jun/12) e da Dívida Externa (R$ 89,1 bilhões - jun/12) de responsabilidade do Tesouro Nacional.
** junho

Denísio Liberato

Oportunidades para as empresas

Fonte: Tesouro Nacional

Denísio Liberato destaca que o momento exige atenção dos CFOs, pois à medida que o governo constrói uma curva de dívida prefixada, mais alongada, a iniciativa privada vai a reboque construindo a sua curva. Há uma mudança em curso
na economia brasileira e um dos principais atores, sem sombra de dúvidas, é o
diretor financeiro das grandes empresas nacionais.
O economista explicou que os diretores financeiros estão acostumados a emitir
dívida em dólar no exterior, pois emitir a debênture no mercado interno saía caro,
não havia liquidez.
“Hoje está quase no piloto automático: a empresa está precisando de caixa?
Emite um bond de 10 anos lá fora em dólar. Depois faz o swap pra real. Só que ele
tem que ficar atento a essa queda da taxa de juros, porque daqui a pouco isso vai
sair muito mais caro pra ele. Vai ficar bem mais interessante para o CFO emitir
em reais no mercado local, prefixado, pagando spread em reais”.
A queda da taxa de juros também abre mais oportunidades para que as empresas consigam capitalização no mercado interno. Com a queda do retorno dos
títulos LFT, os investidores começam a olhar para os títulos prefixados de mais
longo prazo e para os títulos privados em busca de maior rentabilidade.
O investidor vai ter que comprar título privado para conseguir um retorno
maior, correr risco de empresas, observou Liberato. “Ele sai do risco governo e
passa a correr risco setorial. Vai ter que comprar o título de uma empresa de energia elétrica, vai ter que comprar o título de um banco de pequeno porte ou médio
porte, vai ter que comprar um título de renda fixa de uma siderúrgica, e por aí vai.
E isso é bom para a economia como um todo”.

Detentores da dívida pública mobiliária federal interna
Governo*
8,4%

Seguradoras
5,8%

Não-residente
12,2%

Outros
3,8%

Instituições
Financeiras
30,5%
Fundos de
Previdência
10,2%

Fundos de
Investimento
29,1%

Fonte: Tesouro Nacional
* A categoria "Governo" abrange todos os fundos cuja gestão é de responsabilidade do setor público,
inclusive aqueles que envolvem recursos privados.

Rating soberano e rating corporativo

Impactos da taxa de juros
A melhoria conjunta desses fatores conta com um grande aliado: a queda da
taxa Selic. De acordo com Otávio Ladeira, uma taxa de juros mais baixa no curto
prazo e mantida por um período maior oferece uma rentabilidade melhor para os
investidores que detêm títulos indexados em índices de preços e prefixados no
longo prazo.
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Fabiano Godoi, superintendente executivo de Asset do Banco Safra, contou
que os fundos de investimento de renda fixa estão se movimentando desde meados de 2011, acompanhando o ciclo de redução da taxa de juros, para diminuir
a carteira de títulos atrelados à Selic. “De uma forma geral, à medida que a Selic
cai, o padrão é que as pessoas comecem a procurar papéis com vencimento mais
longo, especialmente atrelados aos índices de preço, que têm essa característica”.
Ele afirmou que nos últimos meses praticamente não houve mais demanda pelo
título pós-fixado LFT, cuja rentabilidade segue a variação da Selic, e houve aumento da compra de títulos atrelados ao IPCA (NTN-B) e prefixados (LTN e
NTN-F). “A tendência natural para os fundos de renda fixa é que as pessoas
procurem papéis que tenham um rendimento maior”.
Otávio Ladeira explicou que até o final de 2012 haverá outro grande avanço na
composição da dívida. “Conseguimos ao longo do ano convencer fundos geridos
pelo governo (fundos extramercado e FGTS) a trocarem sua dívida em LFT por
títulos prefixados ou fixados à inflação. Esses fundos detêm 8,4% da dívida pública
e 60% desses títulos estavam indexados à taxa Selic”.
Segundo Ladeira, o Tesouro Nacional conseguiu trocar todo o volume de LFT
desses fundos para títulos indexados ao IPCA e prefixados, reduzindo em 5% o
percentual da dívida pública atrelado à Selic, ou seja, mais de R$ 90 bilhões.
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Mauro Leos

Outro motivo pelo qual as empresas devem ficar atentas à trajetória da dívida
pública é o fato de que o rating soberano, ou seja, a nota dada pelas agências de
classificação de risco sobre a capacidade dos países de honrar seus compromissos,
é geralmente um teto para os ratings corporativos.
Mauro Leos, vice-presidente para Risco Soberano na América Latina da
Moody’s, reforçou que os avanços da gestão da dívida, com alongamento dos
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vencimentos e maior emissão de prefixados, contribuíram com um dos fatores
que compõem a análise do rating soberano, a força das finanças do governo.
De acordo com o executivo, juntamente com a análise das finanças do país,
outros três fatores são considerados para o rating de crédito soberano: a força
econômica do país, a força de suas instituições e a suscetibilidade a riscos de
eventos inesperados.
Dificilmente uma empresa brasileira terá uma nota superior à do rating soberano, salvo algumas exceções. As empresas que mantêm uma relação mais
estreita com o Governo Federal, é claro, são as mais impactadas. Um dos casos
mais evidentes, por exemplo, é o da Petrobras.
Sebastián Briozzo, diretor de Ratings Soberanos da Standard & Poor’s, esclareceu que quando a empresa é muito importante para o país e pode ter potencialmente um apoio do governo brasileiro, o rating dessa organização é até
melhorado pelo rating soberano.
A agência também conta com um indicador específico para mensurar o risco
de empresas operarem no Brasil, o country risk (risco país). Briozzo destacou
que quando a agência analisa uma empresa, pesam os elementos sobre a sua
saúde financeira, a importância que ela tem no mercado em que atua e também são vinculadas, em terceiro lugar, as dificuldades encontradas no país em
que opera.
“Às vezes o risco país e o rating soberano seguem o mesmo patamar, outras
vezes não. Na Rússia, por exemplo, os ratings soberanos são melhores em relação ao risco país, pois os riscos para as empresas operarem no país são maiores
do que o risco do governo central fazer um calote da sua dívida. Já no caso do
Brasil, o rating soberano e o risco país caminham de forma paralela. As empresas não são penalizadas pelo risco de operar no país”, afirmou Briozzo.

DESAFIOS PARA A GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 1

Sebástian Briozzo

DESAFIOS PARA A GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 2

Avaliação do rating corporativo
Reginaldo Takara, diretor administrativo de Corporate Ratings da S&P, explica que na área de rating corporativos, de uma forma bem geral, a agência procura analisar, além das características intrínsecas de cada mercado, dois aspectos
principais em uma empresa:
Perfil de negócios – estabilidade do lucro ou da geração de caixa da empresa;
Perfil financeiro – relação entre meta de geração de caixa e nível de endividamento da companhia.
“Resumindo muito o que é a nossa análise, são esses dois aspectos: perfil de
negócios, que é basicamente estabilidade e flexibilidade do fluxo de caixa, e o
perfil financeiro, que é a relação entre essa geração de fluxo de caixa e o endividamento”, afirmou Takara.
De acordo com o diretor, o que acontece de forma geral é que empresas que
têm um perfil de negócios mais forte, ou seja, que possuem geração de caixa
mais estável ou previsível, têm ratings mais altos.
“São diversos fatores que influenciam: seja porque a empresa está muito bem
posicionada nos seus mercados, seja porque o produto em si é muito estável, seja
porque a indústria está consolidada... Se houver uma geração de caixa previsível,
estável, você provavelmente tem um rating mais elevado”, explicou.
Do lado do perfil financeiro, colocando de forma simples, quanto menor for
o endividamento em relação à geração de caixa, provavelmente a companhia
também atingirá a um rating mais elevado. Isso pode estar relacionado tanto
com a geração de caixa em curto prazo (liquidez), ou seja, o quanto de recursos
a empresa tem para fazer frente aos seus compromissos de curto prazo, como
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Apesar dos avanços recentes, o país ainda tem diversos desafios a superar na gestão da dívida pública federal. Sebástian Briozzo, da Standard & Poor’s apontou entre eles o curto prazo de rolagem para uma parte significativa da
dívida voltada para o mercado local. Cerca de 28% precisam ser rolados nos próximos meses.
“Avançou muito, mas 28% ainda é um índice muito alto. São mudanças que não podem ser feitas do dia para a noite,
mas é um bom objetivo de médio prazo”.
O país possui rating “BBB” pela S&P, considerado alto. Isso significa que a agência considera que não há riscos que
possam mudar a situação do país rapidamente, a perspectiva é estável. No entanto, olhando para o futuro a baixa
taxa de crescimento registrada nos últimos anos pode gerar preocupações.
O diretor pontuou que se o crescimento não for mais forte, o governo pode se apressar em dar incentivos e descuidar da política macroeconômica. “Você pode ter uma política fiscal menos prudente ou uma política monetária
relaxando um pouco com as metas de inflação, e toda a política macroeconômica pode vir a ser menos forte do que é
nesse momento. Isso pode vir a ser um risco”.
Mauro Leos, da Moody’s, afirmou que o país enfrenta desafios importantes no médio-prazo, como a necessidade
de taxas de poupança e investimentos mais altas e a adoção de políticas econômicas anticíclicas. “Estes desafios devem ser encaminhados para uma solução, e assim, ao longo do tempo, assegurar melhoras no rating do Brasil”.
O executivo complementa que apesar de o país ter um índice de dívida-sobre-PIB relativamente elevado, o perfil de
dívida hoje é melhor devido a uma parcela maior de dívida pré-fixada e alongamento dos vencimentos. “A necessidade
bruta de financiamento continua alta, mas o governo brasileiro tem acesso mais que adequado aos mercados para
cobrir suas necessidades de financiamento”.

Reginaldo Takara

De acordo com Ulisses Ruiz de Gamboa, professor e pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas,
alguns elementos que contribuem para o tamanho da dívida devem merecer mais atenção do governo. Como, por
exemplo, os empréstimos ao BNDES. Desde 2009, o governo tem aumentado a emissão de dívida para financiar o
banco nacional de desenvolvimento.
“O Tesouro se endivida, e o prazo de vencimento dessa dívida do Tesouro é curto, três, quatro anos, e o prazo para
o pagamento é muito mais longo. Não casa o prazo que o Tesouro tem que pagar por esses títulos com o prazo em
que ele vai receber – se é que ele vai receber, pois há riscos de inadimplência”.
Outro problema destacado por Gamboa é o subsídio do empréstimo, já que o banco paga ao Tesouro Nacional a
TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), que está em 5,5%, e o Tesouro capta dinheiro no mercado à taxa Selic. “Você
tem uma diferença e você cria, portanto, um custo fiscal bastante grande, não desprezível”.
Ele afirmou que embora o nível da dívida líquida (atualmente 36 % do PIB) inicialmente não seja afetado por essas
operações – já que os empréstimos são contrabalançados pelos ativos do contrato de pagamento com o BNDES – a
trajetória acaba sendo impactada por conta da diferença na taxa implícita de juros. Já os indicadores da dívida bruta e
da dívida pública federal são impactados diretamente.
As emissões para o BNDES começaram no contexto da crise em 2009, com a retração do setor bancário. O órgão
precisou aumentar sua linha de financiamento para evitar que a crise se agravasse, explicou Otávio Ladeira. De 2010
e 2012, os empréstimos continuaram por necessidade de maior aporte para financiar projetos de médio e longo prazo
do Brasil que precisavam ser conduzidos pelo banco.
O coordenador enfatizou que a tendência agora é de redução gradual dos empréstimos do Tesouro ao BNDES. No
entanto, ele ressalta que o que irá acontecer nos próximos anos é função não só desse movimento natural, mas da
evolução do cenário econômico. “A tendência é a redução, óbvio, mas há toda uma conjuntura nacional e internacional que pode sinalizar a necessidade de mais aportes”.
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também com uma relação menor entre a dívida e a geração de caixa apresentada pela companhia em um horizonte mais longo.
“A gente nunca dá um aconselhamento sobre o que pode melhorar ou fortalecer um rating. O que fazemos é indicar os pontos de risco que a gente analisa, e
se houver melhora nesses pontos de risco, pode haver, eventualmente, melhora
nesse rating também”, observou.
Takara observou que um cenário de risco crise na dívida pública, as organizações seriam afetadas pelo fato de que a economia como um todo desacelera, a
disponibilidade de crédito diminui, e setores mais dependentes, como o de construção civil ou o agronegócio, estariam mais vulneráveis.

Olhando para o futuro
Atualmente, existem sete agências de classificação de risco em operação no
Brasil: quatro nacionais e três internacionais. Entre as nacionais, está a Liberum
Ratings, que foi criada há um ano com uma proposta inovadora de análise: a aplicação de critérios ESG (ambiental, social e de governança corporativa) em todas
as suas metodologias.
Rodrigo Indiani, sócio-analista da agência, afirmou que além das variáveis clássicas, a agência está incluindo as variáveis ligadas à sustentabilidade na análise.
“Hoje ainda predomina a questão financeira, mas acreditamos que no longo prazo a valorização e o desempenho econômico das empresas vão passar cada vez
mais pelo atendimento de critérios de sustentabilidade”.
A agência é signatária do Principles for Responsible Investment (PRI), iniciativa
da Organização das Nações Unidas que visa estimular uma visão mais ampla para
as decisões de investimento. Entre os critérios ESG observados pelo PRI estão
poluição química, eficiência energética, relações de trabalho, gestão de capital
humano, ética nos negócios, diversidade e estrutura dos conselhos, diálogo com
stakeholders e outros.
O Brasil ainda está no começo da estrada de atribuir e conhecer os riscos de ESG
na área de investimentos, considera Décio Bapttista Santos, sócio-fundador da Liberum. Ele destacou que os princípios estão sendo incorporados aos poucos nas metodologias para avaliar empresas, instituições financeiras e operações estruturadas.
“Isso vai ser bastante interessante para o investidor porque ele vai ter um agente de mercado independente olhando isso junto com ele. Não adianta a empresa
ter um resultado econômico financeiro muito bom, se ela tem sérios problemas
de governança ou problemas de ordem socioambiental. Se ela não trata corretamente seus efluentes e tem um acidente ambiental, você já imaginou o impacto
que isso pode causar?”.
Construir o resultado econômico financeiro aliado às boas práticas de ESG é
mais um dos desafios que batem à porta das organizações brasileiras que estão
sob a lupa das agências de classificação de risco.
Reginaldo Takara, da S&P, avaliou que houve uma evolução positiva das empresas nacionais nos últimos três anos, tanto na sofisticação dos administradores
quanto no nível de transparência e governança apresentada.
“Temos visto, de uma forma geral, que as empresas fortaleceram seu corpo
de administração e tomaram medidas para se tornarem mais abertas e com governança mais definida. Isso não está restrito a um único setor, é uma evolução
conjunta”, concluiu.
Para continuar no caminho do crescimento sustentável e manterem-se atrativos para os investidores, governo e empresas são desafiados a melhorar continuamente sua gestão financeira e a relação com seus diversos stakeholders. Uma
jornada em que para ter êxito não há alternativa senão a de caminhar juntos. v
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Por José Eustáquio Moreira de Carvalho,
Membro do IBEF-DF e assessor
econômico da Fecomércio-DF

treinamento têm surgido de diversas origens. As ofertas
vêm de profissionais educadores, consultores e também de
entidades e associações de classe e outras organizações do
terceiro setor, com forte uso dos recursos da informática,
especialmente para venda de materiais técnico-didáticos e
ensino à distância. Destaque especial para a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) com a sua “Caravana Meu Bolso em Dia”, que percorre capitais brasileiras para difundir os
conceitos de educação financeira.

Endividamento – Educação, Treinamento,
Comportamento ou Terapia?

É

comum o erro de se tratar o endividamento como
um mal em todos os sentidos. Existe, por exemplo,
o destinado à aquisição de bens duráveis, que movimenta a economia. Nesse tipo de endividamento, enquadra-se a compra da casa própria, de veículos, eletrodomésticos
e outros bens que promovem o bem estar e a geração de riquezas das pessoas. Nada contra, desde que isto não venha
a comprometer toda a renda do comprador.
Entretanto, o que se vê é exatamente o contrário: o endividamento tem sido utilizado para garantir a subsistência (ou
sobrevivência) por intermédio do financiamento das despesas
básicas das famílias (alimentação, saúde, lazer etc.), e aí temos as condições para que se instale o superendividamento.
Nos anos recentes, não faltaram motivadores para que as
pessoas se endividassem cada vez mais: a expansão da economia, colocando mais recursos à disposição do consumo;
maior acesso a uma maior oferta de modalidades de crédito;
aumento salarial; bonitas e inteligentes propagandas de incentivo ao consumo; agressividade dos agentes financeiros
e muitos outros.
Medidas prudenciais do governo para contenção ou afrouxamento do crédito, aumento e redução da taxa básica de
juros e até o lançamento de um programa de caráter permanente para tratar da educação financeira nas escolas de
educação básica redundaram ineficientes e pouco eficazes
durante a aplicação no mundo “real” do consumo.
O que temos assistido – e provavelmente assim continuará – é o constante aparecimento de fatores que, se não anulam as medidas ou intenções das autoridades, tornam muito
mais complexa a formulação de estratégias para a utilização
mais consciente do crédito pelas famílias. Alguns desses fatores são amplamente divulgados e outros não.
Exemplos: fiscalização efetiva das autoridades monetárias; desobediência explícita dos agentes financeiros; ampliação da oferta e redução da taxa de juros para todo tipo de
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crédito; novos “estilos” de cartões de crédito para as classes
A e B; expansão das bandeiras de cartões de crédito rumo
às classes sociais emergentes, especialmente C e D, com
“excelentes” possibilidades de acesso ao produto; aumento
do número de parcelas para financiamento com cartões de
crédito, e frequentes declarações da autoridade monetária
de que está “tudo bem”, pois os níveis de endividamento e
inadimplência, embora crescentes, são inexpressivos em relação ao Produto Interno Bruto (PIB).
Neste contexto, fala-se muito e age-se pouco ou efetiva
e eficazmente sobre a elevação do nível de endividamento
das famílias e do percentual daquelas que não conseguirão
honrar o pagamento de suas dívidas; sobre os principais motivos – relacionamento com o dinheiro e ausência de planejamento das finanças pessoais – que levam as pessoas a se
tornarem inadimplentes; sobre o cartão de crédito com o
principal “pagador” das compras a prazo; e especialmente
sobre o “absurdo” permanente que representam as altas taxas de juros praticadas nas diversas modalidades de crédito.

Educação
Em 2010, o governo federal adotou a Estratégia Nacional
de Educação Financeira (Enef) como um programa de estado de caráter permanente. O projeto, delineado a partir do
entendimento de entidades e órgãos reguladores do sistema
financeiro por um grupo liderado pelo Banco Central, tem
como alvo principal a educação básica. Ele já foi implementado, experimentalmente, em algumas escolas públicas e
particulares no Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal, com resultados animadores quanto ao aprendizado,
mas não se avaliou, ou não se divulgou ainda os efeitos multiplicadores sobre os pais dos alunos. Vale acrescentar que
estas ações contam com o apoio do Banco Mundial.
Paralela e concomitantemente, em face do mercado existente, outras ações, serviços e produtos para educação e

Treinamento
Também tem se verificado uma crescente oferta de treinamentos em Finanças Pessoais e Empresariais, tendo
como origem profissionais do mercado financeiro, consultores financeiros, escolas de nível superior, entidades e associações de classe e também de outras organizações do terceiro setor. Neste caso, os eventos são oferecidos a pessoas
físicas e jurídicas e enfocam mais os aspectos da poupança
e do investimento, segundo o interesse dos participantes e o
que está disponível no mercado.
Em que pese o aspecto meritório e louvável desse esforço
e ainda os resultados positivos que tem alcançado, fica aberta a lacuna para uma educação financeira que crie o hábito do planejamento e do controle dos gastos, o que deveria
preceder o aprendizado do como investir as “sobras”. Não
tem sentido prático – dependendo do público, é claro – o
ensino de como se tornar um investidor quando o problema
real é como sair do endividamento.

Comportamento
A Economia Comportamental – de proposta recente e
consagrada com a concessão do prêmio Nobel de Economia, em 2002, ao psicólogo israelense Daniel Kahneman –
apesar de um assunto de grande relevância, tem recebido
pouco destaque no mundo e, no Brasil, pouco tem sido realizado sob a sua ótica.
Ela não despreza as forças do mercado explicadas pela
economia clássica, mas se apoia em conhecimentos tradicionalmente estudados na psicologia. A partir de experimentos
psicológicos os comportamentalistas chegaram à conclusão
de que a Economia não é apenas uma forma de gerenciar
recursos escassos, mas sim o estudo da dinâmica de interesses, motivações e decisões de indivíduos e grupos.
Eles concluíram que, na verdade, o ser humano não age
como o modelo super-racional do Homo economicus, pois a
partir dessa ótica seria impossível explicar o porquê de alguns comportamentos: pacientes que não tomam seus medicamentos e adultos que mantêm relações sexuais sem proteção são manifestações das imperfeições dos homens que
explicitam a irracionalidade do Homo sapiens.
Temos irracionalidades muito específicas, tais como uma
supervalorização dos bens que possuímos, excessos de ali-

mentos em grandes despensas, superestimação da probabilidade de eventos improváveis. Mas, em geral, somos ignorantes, míopes e temos tendência a manter o status quo. Nós
deixamos que o nosso impulsivo “ser básico” esmague a lógica de nosso “ser superior”.
Somos especialmente irracionais em relação ao dinheiro:
pagamos mais pela mesma coisa se pudermos usar um cartão de crédito, se estiver em promoção, ou se a parcela a ser
paga couber no nosso bolso. Portanto, não devemos estranhar quando solicitamos financiamentos que não podemos
pagar, bem como quando nossos banqueiros aprovam tais
financiamentos.
Ao se analisar o ano de 2011, é possível perceber um bom
exemplo de uma dessas irracionalidades. A expansão do crédito, o aumento da inflação e o aumento do consumo compulsivo atingiram a classe de renda alta no país, no ponto
mais crítico da qualidade de vida de muita gente: o endividamento. Os “abastados” das classes A e B, por conta do
alto poder aquisitivo, ao alavancarem negócios e realizarem
compras graças a uma ampla abertura de crédito via cheque
especial e cartões de crédito, tornaram-se bastante vulneráveis frente a contratempos comuns no dia a dia.
Segundo levantamento da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), realizada
pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em junho deste ano, o endividamento
das famílias apresenta o seguinte perfil:
1 – Endividamento das famílias
Nível de
Classes
Junho 2011 Maio 2012 Junho 2012
renda
Menos de
10 salários
mínimos
Mais de 10
salários
mínimos

C, D e E

65,6%

56,9%

58,2%

AeB

55,3%

47,3%

49,9%

2 – Endividamento com cartões de crédito
Menos de
10 salários
mínimos
Mais de 10
salários
mínimos

C, D e E

73,8%

75,2%

74,8%

AeB

75,3%

65,7%

74,0%

C, D e E

25,1%

24,8%

24,5%

AeB

12,6%

13,1%

12,7%

3 – Inadimplência
Menos de
10 salários
mínimos
Mais de
10 salários
mínimos

As classes C, D e E são responsáveis por 60% do consumo
nacional e serão capazes de injetar na economia 7,5%, como
renda real oriunda do aumento de cerca de 14% no salário
mínimo, em vigor desde janeiro. E elas têm usado esse poder
para passar ao largo da crise mundial e das medidas de contenção de crédito quanto ao ato de consumo. A classe C,
IBEF NEWS ~ SETEMBRO/OUTUBRO 2012

65

Artigo INEPAD

Artigo
em 2010, já respondia por 41% das vendas de eletrodomésticos da linha branca e 37% das vendas de celulares.
Outro aspecto interessante que pode ser observado é a
forma como estas classes, antes na base da pirâmide social,
agem ou reagem nas relações de consumo, especialmente
quanto ao uso de cartões de crédito e débito. Enquanto as
classes A e B os utilizam como comodidade e segurança,
as classes C, D e E o fazem como instrumento de crédito e
símbolo de status.

Terapia
A economia comportamental ganhou um novo ramo de
atividades: a neuroeconomia. Utilizando termos comuns a
neurocientistas, tais como mesencéfalo, oxitocina, testosterona e córtex frontal orbital, ela busca novas alternativas
para explicar as flutuações de mercado, o comportamento
de consumidores e investidores e cria uma nova “profissão”: os neuroeconomistas. Tem como o seu maior defensor Robert Shiller, da Universidade de Yale, autor de vários
trabalhos em economia comportamental e informação assimétrica, a partir da leitura do livro Fundamentos da análise
neuroeconômica, de Paul Glimcher, neurocientista e economista pela Universidade de Nova York.
A partir de pesquisas sobre o funcionamento do cérebro
humano, chegou-se a muitas “verdades” que podem ser resumidas na seguinte: “O cérebro trata o dinheiro da mesma
forma que os alimentos, o sexo e a sede. No plano emocional, obtê-lo é como saciar a fome”.
Dessa forma, foi possível a identificação de diversos tipos de comportamentos quanto às motivações, interesses
e decisões dos consumidores e investidores. Um deles é a
compulsão por compras, definida pela psicologia econômica
como oneomania. Distúrbio comum, mas não muito conhecido e que precisa ser tratado por profissional, já que os indivíduos portadores não conseguem se curar sozinhos e, na
maioria das vezes, fazem novas compras para se sentirem
aliviados, o que apenas tem efeito momentâneo, como o
que ocorre quando se ingere álcool ou outras drogas.
A oneomania e a ausência de planejamento e disciplina
financeira pessoal representam dois poderosos agentes do
endividamento sem controle. Tanto um quanto o outro precisam de tratamentos específicos, surgindo para o primeiro
a psicologia econômica, para o segundo a clínica financeira e
para ambos, os grupos Devedores Anônimos (DA).
Vale acrescentar que já é conhecida a existência de grupos
recebendo tratamentos nas três modalidades em São Paulo
e região metropolitana, onde é possível encontrar entre os
“pacientes”, engenheiros, arquitetos, juízes, bancários, promotores, executivos, procuradores e outros profissionais.
Legítimos representantes das classes A e B.
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Conclusão
Nesse ambiente, as conclusões, sugestões e até ações
concretas se tornam bastante visíveis e, de certo modo, um
pouco óbvias.
Nas áreas da educação e treinamento, estão claras as
necessidade de participação e engajamento de mais organizações públicas e privadas no programa Enef, e da inclusão
nos treinamentos de poupadores e investidores de ensinamentos sobre planejamento e controle de finanças pessoais.
Será muito importante a participação das organizações representativas de segmentos sociais, profissionais, políticos e
empresariais, na criação e difusão ampla desses programas
de treinamento.
Sempre fomos adeptos e seguidores de modelos norte-americanos para a economia e nesses novos campos –
economia comportamental e neuroeconomia – pouco nos
interessamos pela adoção dos seus ensinamentos. Falta de
exemplo não foi o motivo, pois desde a campanha de Barack
Obama a economia americana foi concebida e ainda conta
com expressivo contingente de comportamentalistas.
Entre alguns dos integrantes do dream team em que eles
se transformaram estão: Dan Ariely, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), Richard Thaler e Cass Sunstein,
da Universidade de Chicago, Daniel Kahneman, da Universidade de Princeton, e o psicólogo Robert Cialdini, autor de
Influence, 1993, bestseller nos Estados Unidos.
No que se refere à terapia, devemos também estar alertas
e buscar uma maior aproximação com a psicologia econômica, que está presente entre nós e realizando boas intervenções, na terapia, na educação e no treinamento.
Entretanto, muito pouco de tudo isto será eficaz se não
houver uma mudança no que se entende por níveis aceitáveis
de endividamento e de inadimplência. Os “macroeconomistas”, especialmente aqueles que estão comandando o destino
da economia nacional, embora corretos nos seus trabalhos
de acompanhamento e “controle” de indicadores, precisam
saber que, mesmo quando bons para o país, na ponta existe
o nível microeconômico, onde indivíduos lutam com relações
desfavoráveis entre o ganho e o gasto e entre o que devem e
o que têm disponível para pagar. Muitos com a saúde física e
mental abaladas, patrocinando quedas expressivas na produtividade das organizações. v
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O que falta
ao Brasil
A

última estimativa divulgada pelo Ministério da Fazenda sobre o PIB acumulado – 1º trimestre de 2012, 0,8%, ante 4,2% no mesmo período de
2011 – sugere uma desaceleração da economia brasileira e demonstra a
necessidade de rever o atual modelo de crescimento. O cenário de esgotamento
do crescimento via expansão da demanda de consumo e a crise financeira – que
acomete grande parte dos países desenvolvidos – podem ser analisados por seus
efeitos benéficos, basta que as ações do governo e do setor privado se pautem nas
oportunidades do cenário.
O Brasil tem crescido pouco ao longo dos anos – média real de 3,9% entre 2003
e 2011 – depois de muita angústia com inflação, dívida externa e planos de estabilização que não deram certo. Desde 2003, este crescimento vem sendo impulsionado pelo aumento do consumo – crescimento da concessão de crédito (consumo
autônomo) e da renda. Não obstante, esse modelo teve um papel fundamental na
economia nacional em outro contexto, porém, agora, apresenta-se míope, não é
amparado por um modelo de desenvolvimento no longo prazo. Além de estimular
o aumento do produto pelo lado da demanda, os policy makers – ou seja, “fazedores de política” – deveriam impulsionar os condicionantes do lado da oferta.
Neste sentido, além de mecanismos monetários e fiscais, o lado produtivo
percebe questões que ainda perduram e estão interligadas com um processo de
crescimento sustentado. Dentre estas, podem ser citados: os níveis de educação – segundo o IBGE, 9,6% da população com 15 anos ou mais é analfabeta –,
os baixos índices de investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) –
ocupando 58ª posição no ranking mundial de inovação – e a estagnação do setor
industrial – que encolheu 0,9% em maio em relação a abril.
É nítido que a educação e a criação de novas tecnologias são variáveis chaves
na equação em que o resultado é uma indústria eficiente. E estes problemas não
serão resolvidos com soluções pontuais como o aumento da taxa de câmbio ou
um aumento pequeno do investimento em educação.
Ao longo dos últimos anos, o Brasil cresceu de maneira semelhante à média do
resto do mundo. Essa informação se comprova pelo fato de que a participação do
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Tabela 1 – Participação do PIB brasileiro no PIB mundial

Ano

Participação

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1,72%
1,51%
1,47%
1,57%
1,93%
2,20%
2,45%
2,70%
2,80%
3,39%

Fonte: Inepad & Banco Mundial

A qualidade do sistema educacional no Brasil é sempre
muito discutida, mas pouco é feito. Além do mau desempenho do ensino fundamental e médio, o ensino superior,
ainda se pouco acessível, possui pontos fracos em muitas
instituições. Segundo a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), a última Pesquisa
Internacional de Avaliação dos Alunos (Pisa), realizada em
2009, apontou que muitos estudantes brasileiros leem mal e
sabem pouco de matemática e de ciências.
E apesar da evolução em alguns índices importantes no
ensino superior – aumento do número de bolsas de estudos
de pós-graduação no Brasil e no exterior e expansão da rede
de ensino superior –, os números ainda não são satisfatórios.
De acordo com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), o número de doutores a cada mil habitantes
no Brasil é 1,4, enquanto que na Alemanha, por exemplo,
esse número sobe para 15,4. Somado a este déficit, observa-se também que a maioria desses profissionais, no Brasil, ao
contrário de outros países, limita-se ao ambiente acadêmico
e não são absorvidos pelas empresas.
Todos esses fatos indicam que existe um norte para o desenvolvimento educacional integrado à cadeia produtiva,

68

IBEF NEWS ~ SETEMBRO/OUTUBRO 2012

Tabela 2 – Ranking de Inovação Global

País

Score (0-100)

Ranking

68,2
64,8
58,7
57,7
56,2
51,7
42,7
39,3
36,6
16,8

1
2
8
10
15
25
39
48
58
141

Suíça
Suécia
Hong Kong
EUA
Alemanha
Japão
Chile
Arábia Saudita
Brasil
Sudão
Fonte: Inepad & WIPO

Gráfico 1 – Participação da indústria no PIB (%) – INEPAD &
IBGE
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porém ele está um pouco longe – mas não impossível – de
ser alcançado. A má formação de profissionais e a falta de
incentivo à pesquisa e desenvolvimento de projetos e novas
tecnologias são algumas das dificuldades. Talvez não só pela
questão da escassez de incentivo financeiro, mas também
pela falta de motivação acadêmica e das empresas que certamente usariam os produtos desenvolvidos pelos projetos.
Relacionada com a formação de capital humano está a
P&D das empresas. Poucas corporações no Brasil têm um
centro de pesquisa e desenvolvimento de projetos. Segundo
dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI), em 2011 o Brasil solicitou 564 patentes, enquanto
que o Japão, 38.873 e a Alemanha, 18.846. Além da baixa
colocação na competição mundial, o país não ocupa nem a
liderança em inovação na América Latina, sendo passado
pelo Chile, que ocupa a 39ª posição (Tabela 2).
A OMPI julgou como os principais obstáculos do país a
qualidade do ensino superior e as condições para investir em
inovação – que se entende por pesquisa em tecnologia, marketing, gestão ambiental. Sem esses avanços, as empresas
nacionais não têm “sobrevivência local” e competitividade
global.

2003.04

PIB nacional no PIB mundial variou muito pouco (Tabela 1).
Denota-se, então, que o crescimento do produto interno bruto brasileiro no período foi diretamente proporcional ao mundial, e não é por acaso que o aumento da gravidade da crise
financeira internacional repercutiu no comportamento da
economia nacional, refletindo no baixo crescimento do PIB.
Tal constatação indica que é necessária a elaboração de
um modelo que foque no crescimento produtivo brasileiro e
que não dependa unicamente das oscilações em outras economias ou no consumo sem a contrapartida interna da produção. A realização de investimentos para melhorar a qualidade do sistema educacional para capacitar os profissionais
e, assim, estimular o crescimento dos setores da economia
com potenciais de inovação é necessária.

Taxa de Desemprego (M.M. 12 meses)

Fonte: Inepad & IBGE

Dados do IBGE apontam uma queda de 2,18% na utilização da capacidade instalada das indústrias (Gráfico 2) considerando o período de maio de 2011 e maio de 2012. Porém,
os números são considerados médios, ou seja, as indústrias
estão utilizando, aproximadamente, 80% da capacidade
instalada. Se considerarmos também os índices de desemprego que estão próximos a 6%, é possível concluir que os
principais fatores de produção estão sendo utilizados, porém a queda da atividade industrial denota problemas com
a produtividade.
A questão para o crescimento da economia deve voltar-se
ao desenvolvimento do capital humano. Por isso, é necessário que não só o governo, como também o setor privado
invista mais na formação educacional para que, indiretamente, as inovações sejam feitas, aumentando, de forma
eficiente, a competitividade das empresas nacionais tanto
no mercado interno quanto no externo.
Gráfico 2 – Utilização da capacidade instalada versus
taxa de desemprego – INEPAD & IBGE
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Alberto Borges Matias – Diretor Presidente do INEPAD. Professor titular do Departamento de Administração da Faculdade
de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade
de São Paulo no campus de Ribeirão Preto. Livre-docente em Finanças, atuando nos programas de graduação, pós-graduação e
MBAs da Universidade.
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Como consequência desses retrocessos, as empresas não
estão adequadas ao mercado externo e perdem, concomitantemente, o mercado interno. Ou seja, sem inovações
tecnológicas as indústrias nacionais perdem competitividade. Essa queda das demandas interna e externa está manifestada na perda contínua da participação da indústria na
produção interna brasileira (Gráfico 1).
Os dados apresentados pela última pesquisa sobre inovação, elaborada pelo IBGE – Pintec 2008 – assinalaram que
a maioria das empresas encontra entraves para inovar: fontes de financiamento, elevados custos, riscos econômicos.
Essas limitações devem ser superadas para que ao invés de
importarmos conhecimento, ele possa ser criado nos laboratórios nacionais.

vações, como a Lei de Inovação, bem como os incentivos
fiscais da Lei do Bem e da Lei da Informática.
A burocracia, entretanto, parece ser um entrave para a
efetivação dos projetos, uma vez que a necessidade de uma
apuração bastante detalhada a respeito da rentabilidade e
da metodologia utilizada pela empresa para a liberação são
fatores que desmotivam os empresários. Por conseguinte, a
carência de projetos das empresas e dos estados para a realização de renovações na infraestrutura, no galpão industrial,
nos produtos e na capacitação dos funcionários, completa
os entraves do cenário.
Esses incrementos feitos para fomentar o desenvolvimento de pesquisas, de inovações, são dados que demonstram
que o Estado tem atuado no setor, porém essa ação individual não surtirá efeito. As empresas também devem atuar
em prol de sua continuidade no mercado.
Se antes a área de finanças estava focada no setor contábil, hoje ela deve se expandir para outros setores. A definição
do destino dos recursos, a verificação de projetos viáveis para
o desenvolvimento da instituição destinando os recursos disponíveis para a área de P&D, também são papéis que devem
ser inclusos nas mãos do Gestor Financeiro. Como é possível
notar, os incentivos do governo vêm aumentando e cabe à
área financeira da empresa empregar esses estímulos dentro
da sua organização. O departamento de finanças deve estar
alinhado ao de gestão estratégica para promover esses investimentos e, consequentemente, a expansão da empresa
tanto no mercado nacional, quanto no internacional. v
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Fonte: Inepad & IBGE

Renata Karoline Polo – Pesquisadora do Centro de Pesquisas
do INEPAD – Núcleo CEPEFIN. Graduação em Ciências Econômicas pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo no campus de Ribeirão Preto.

O Brasil possui diversos instrumentos diretos e indiretos
para incentivar projetos de cunho produtivo. O Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) é o principal instrumento: ele financia projetos de inovação com taxas e prazos
especiais, apoiando não só as grandes empresas, mas também as micros, as pequenas e médias, os governos estaduais e as prefeituras. Outros exemplos são: as instituições
financiadoras de estudos e projetos (a Finep, a Embrapa, a
CNPq), incentivando as pesquisas, e as leis que viabilizam
os projetos e dão aos gestores maior apoio em prol das inoIBEF NEWS ~ SETEMBRO/OUTUBRO 2012
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Por Octavio de Barros
Economista-chefe do Banco Bradesco

Decifrando a dinâmica do
consumo, da poupança e
do endividamento das
famílias no Brasil

E

stá em curso uma profunda modificação nos padrões de consumo e um aumento no apetite por poupança das famílias
brasileiras. Com o crescimento da renda real e da formalização do mercado de trabalho, a taxa de impaciência do
brasileiro está gradualmente diminuindo (demanda cada vez menos reprimida) e começa a se desenvolver no Brasil
um comportamento social mais precaucionário em relação ao futuro.
Com o aumento do salário real observado nos últimos anos, não apenas o consumo se expandiu como as pessoas também
passam a fazer alguma economia todos os meses. Hoje no Brasil, há muito mais pessoas que se declaram “poupando” do que
pessoas que se declaram “endividadas”, segundo pesquisa da FGV.
Essa é uma consequência natural da percepção de um inédito fluxo regular de renda por parte crescente de assalariados
com contratos formais de trabalho. Praticamente todo novo posto de trabalho criado no Brasil hoje em dia é formal. Não se
“fabricam” mais trabalhadores informais como antigamente e o estoque de informalidade está sendo claramente reduzido
no país.
Estamos diante da ocorrência de uma significativa mudança no mix de consumo das famílias nos últimos três a quatro
anos, fortalecendo o consumo de bens intangíveis (serviços em geral, como TV a cabo, banda larga, seguros, viagens, faculdades privadas, academias, saúde privada, previdência privada, consórcios, restaurantes etc.) em detrimento de bens de
consumo tradicionais.
Parte importante das famílias brasileiras já se equipou dos mais relevantes bens duráveis tradicionais. O crescimento marginal do consumo de bens duráveis é decrescente depois de um ciclo meteórico de inclusão social cujo crescimento marginal
é igualmente decrescente.
A renda disponível das famílias está disputadíssima em um ambiente de forte competição entre opções de consumo e de
poupança para uma população com padrão de vida ascendente. O boom de novos negócios comerciais e de serviços que
ocorreu no Brasil nos últimos anos alimentou uma falsa expectativa de que taxas de crescimento de dois dígitos dos projetos
seriam sustentáveis eternamente. Como isso obviamente não ocorreu, espraiou-se a percepção de que alguma desaceleração do consumo estaria ocorrendo nesse momento. Discordo absolutamente dessa tese.
O consumo segue se expandindo de forma sustentada, mas hoje está tremendamente mais diversificado. A não compreensão desse processo acaba levando a leituras precipitadas e errôneas, sobretudo quando elas se referem ao sobre-en-
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dividamento das famílias. As famílias brasileiras estão mais assediadas por um leque imenso de possibilidades de consumo
e envolvidas com novos compromissos financeiros regulares que não podem ser confundidos necessariamente com dívidas
bancárias. A discussão não é apenas semântica: pessoas possivelmente estão sobrecompromissadas, mas não necessariamente sobre-endividadas.
O repique da inadimplência que se observou nos últimos trimestres deve ser inserido nesse contexto. Inadimplência só tem
basicamente duas fontes: critérios errados de concessão (cenário mais provável) ou ciclo econômico desfavorável. Muitos
analistas, precipitadamente, consideram que o aumento da inadimplência significa necessariamente sobre-endividamento.
Ora, como poderia estar ocorrendo isso no momento em que a renda cresce no ritmo mais forte dos últimos anos e os juros
em queda? A inadimplência no Brasil está socialmente concentrada em segmentos sociais menos favorecidos velozmente
bancarizados em um dos processos mais velozes que o mundo já conheceu.
Além de a maior intensidade do problema da inadimplência já ter ficado para trás, esse episódio me parece pouco relevante,
por quatro razões:
a) a desalavancagem das famílias no Brasil é muito rápida porque o prazo médio das dívidas não hipotecárias é muito pequeno;
b) o comprometimento da renda com dívidas bancárias é baixo e está em queda com menores juros;
c) a dívida de pessoas físicas como proporção do PIB está estabilizada faz quatro anos entre 15% e 16% e é das mais baixas
do mundo;
d) a inadimplência esteve muito concentrada em uma safra específica de financiamento de carros e isso é página virada.
Defendemos a tese de que, à exceção do problema específico e passageiro (do segundo semestre de 2010 ao primeiro semestre de 2011) que tivemos na oferta de financiamento de carros sem entrada em prazos muito dilatados para segmentos
sem condições de se endividar, estamos assistindo a um processo de subendividamento das famílias combinado com crescente aprendizado e educação financeira da população ascendente.
Cabe agregar à discussão que, com o acesso facilitado à casa própria, o compromisso mensal com o financiamento do
imóvel, em substituição ao aluguel, ganha um status prioritário (dívida informalmente sênior), canibalizando outras opções
de consumo como a aquisição de veículos. Esse fenômeno já havia ocorrido em outros países como o México.
Não bastasse a reviravolta no mix de consumo das famílias, estão em curso transformações demográficas, importantes
como a redução em termos absolutos da população jovem no Brasil (de 18 a 24 anos) e a permanência dos jovens por mais
tempo no sistema educacional, afetando estruturalmente o mercado de trabalho.
Há uma tremenda rigidez na oferta de trabalhadores no Brasil e a demanda por mão de obra cresce sistematicamente
acima da oferta de mão de obra, gerando aumentos consistentes no rendimento dos assalariados. A renda real cresce sustentadamente no Brasil. Isso ocorre apesar da desaceleração nas contratações nos últimos meses, sobretudo no setor industrial.
Todos esses ruídos refletem o que poderíamos chamar de movimento de placas tectônicas na dinâmica do consumo no
Brasil em um ambiente de pressão no mercado de trabalho com a demografia jogando contra. Portanto, precisaremos de
mais alguns meses ou anos para ter maior clareza desse processo complexo, que marca uma profunda mudança em curso na
economia brasileira. v
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Como ter sucesso
ao terceirizar os
processos de sua empresa
Por Rodrigo Kede
Presidente da IBM Brasil

U

m desafio permanente no modelo de negócios das
nossas organizações é manter o foco contínuo em
eficiência e produtividade. De acordo com estudo
global realizado com CFOs de vários países, a busca por
modelos alternativos para a entrega de serviços, como a terceirização de processos de negócios, é um caminho que as
companhias têm utilizado para acelerar a adoção de procedimentos padronizados, ter maior integração, sinergia e foco
em suas atividades-chave.
Com o aumento da maturidade na contratação e entrega
desses projetos, assim como a rápida evolução tecnológica,
os serviços de BPO (Business Process Outsourcing) devem
contribuir não apenas para o aprimoramento da eficiência
organizacional e a redução de custos, mas para a geração
adicional de receitas.
Em uma etapa inicial, as empresas priorizaram a terceirização das operações transacionais, como finanças e administração, recursos humanos e compras. Desde esse primeiro estágio já é possível identificar a necessidade de um
modelo de governança transparente entre a contratante e
a prestadora de serviços – essa é a base para uma parceria
estratégica bem sucedida. Esse modelo de governança deve
contemplar as responsabilidades de ambas as organizações,
alinhadas aos objetivos de negócios da empresa e flexíveis
para atender a novas demandas não previstas.
Ao considerar esse modelo de entrega de serviços é importante observar os valores e a cultura da empresa, pois o
comprometimento, a flexibilidade, o trabalho em conjunto,
a abertura e a clareza no relacionamento permitirão alcançar o sucesso no curto e longo prazo. Dentro dessa perspectiva, a comunicação entre as companhias deve ser constante, cuidadosamente planejada e executada visando atingir os
vários níveis organizacionais.
O provedor de serviços deve trazer também para a parceria sua expertise no modelo de terceirização contratado,
aportar recursos com conhecimentos dos processos e da
indústria do cliente, implementar uma sólida e testada me-
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todologia, além de ferramentas tecnológicas que permitam
uma transição sem impactos para o ambiente de negócios
do cliente. A adoção de processos padronizados, associada
ao aprimoramento contínuo das ferramentas e ao treinamento da equipe profissional, levará a empresa a um novo
patamar de eficiência operacional, com maior ganho de escala e produtividade.
Atualmente temos assistido ao crescimento da demanda
do outsourcing em atividades-chave. E a evolução tecnológica tem contribuído ativamente para agregar mais valor aos
projetos de BPO, por meio da oferta de soluções analíticas
que permitem, a partir dos dados existentes, trabalhar modelos estatísticos e de otimização que suportam uma melhor gestão da satisfação e lealdade dos clientes, bem como
a oferta de novos produtos e serviços.
Esse é apenas um exemplo de como a tecnologia pode
atuar na terceirização de um processo-chave. Esse tipo de
serviço pode ser complementar aos desenvolvidos internamente, trazendo resultados rápidos e contribuindo para a
geração de aumento de receita e redução de custos, com
decisões de negócios apoiadas pela análise dos dados já disponíveis nas empresas.
Em resumo, o outsourcing de processo de negócios, quando conduzido com provedores de sólida experiência, pode
transformar custos fixos em variáveis e apresentar ganhos
constantes de produtividade, além de disponibilizar o acesso
a especialistas cada vez mais escassos no mercado.
A partir da próxima edição, mudarei um pouco os temas
abordados nessa coluna. Essa mudança reflete uma importante transição em minha carreira. Após pouco mais de
um ano como Vice Presidente de Serviços de Tecnologia,
assumo agora um novo e grande desafio como Presidente
da IBM Brasil. Continuarei a assinar os artigos desta seção,
porém, os temas – antes focados em serviços de tecnologia
– passarão a ser mais amplos e diversificados a partir de agora. Isso permitirá ao leitor conhecer mais sobre temas cada
vez mais chave sobre tecnologia e o mundo dos negócios. v

Edemir Pinto em
uma página
E

demir Pinto nasceu no interior paulista. É economista
formado pela faculdade de Ciências Econômicas e de Administração de Empresas de São José do Rio Preto. Em
1986, aos 36 anos, ingressou na Bolsa de Mercadorias & Futuros.
Um ano depois, foi promovido a diretor de Clearing da BM&F,
tornando-se responsável pelas áreas de Administração de Risco,
Liquidação, Cadastro, Garantias, Custódias e Controladoria.
Foi nomeado diretor geral da Bolsa de Mercadorias & Futuros
em abril de 1999. Em três anos, tornou-se também diretor geral
da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Ocupou ainda a posição de
membro nato do Conselho de Administração da BM&F até setembro de 2007.
A integração da BM&F com a Bovespa Holding, aprovada em
2008, criou a terceira maior bolsa do mundo em valor de mercado. Edemir Pinto foi então nomeado co-diretor presidente e
CFO da nova companhia. Em seguida, foi eleito diretor-presidente da BM&FBovespa pelo Conselho de Administração.
Sob a gestão de Edemir, a companhia atingiu diversos marcos
de crescimento. Foram implantadas iniciativas estratégicas nas
áreas de tecnologia, educação financeira, desenvolvimento de
novos produtos e fortalecimento das relações com bolsas estrangeiras, principalmente com o acordo de parceria estratégica
preferencial global firmada com o CME Group, o maior grupo de
Bolsas do mundo. Em 2010, o executivo foi homenageado com o
prêmio Destaque IBEF.
A BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros é uma das maiores Bolsas do mundo em valor de mercado, a segunda maior das Américas e a líder na América Latina. v
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Mulheres líderes:
Sheryl Sandberg
Com um mercado cada vez mais
competitivo e agressivo, é possível
chegar ao topo praticando a lealdade e ajudando os colegas de trabalho
a se destacarem? Com o tempo cada
vez mais escasso, é possível ser uma
executiva bem-sucedida e, ao mesmo
tempo, construir uma família e uma
vida social relevantes? Sheryl Sandberg, de 42 anos, é a prova viva de
que, sim, é possível. Uma das mais importantes executivas da nova economia e uma das mulheres mais influentes do mundo – figura na lista da Forbes
como a quinta mulher mais poderosa –
Sandberg é a Chief Operating Officer
(COO) do Facebook desde 2008.
Sua entrada na companhia não
marcou apenas a humanização da até
então fria e impessoal administração
do Facebook, mas foi também uma
lufada de ar fresco no próprio Silicon Valley, um mundo dominado por
engenheiros. O próprio Zuckerberg
destaca a importância da presença de
Sandberg na empresa, cuidando de assuntos com os quais ele não se sente à
vontade, como a estratégia publicitária
da companhia e a seleção e demissão
de pessoal.
Mas qual o segredo dessa economista formada em primeiro lugar na sua
turma, em Harvard, e que se transformou em ícone do pós-feminismo? De
uma mulher que, com sua carreira e
exemplos pessoais, consegue inspirar
tanto executivas que estão no topo
como jovens que ainda não decidiram
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o que vão cursar na faculdade? Segundo muitas pessoas que conviveram
com Sandberg ao longo da sua vida
profissional, a principal característica
que a faz se destacar é que, em um
mundo de lobos e tubarões, ela é verdadeira e honesta.
Entre 1996 e 2001, Sandberg foi
assistente de Larry Summers, então
secretário do Tesouro dos Estados
Unidos. Apesar de ser uma de suas
assessoras mais próximas, ela constantemente deixava que os outros
brilhassem ao lado dele. Durante viagens de avião ou mesmo nos trajetos
feitos com os grandes carros oficiais,
por exemplo, Sandberg fazia questão
de não se sentar perto de Summers.
Tudo para que outros colaboradores e
assistentes tivessem a oportunidade de
estar próximos ao chefe. “Uma parte
fundamental do que Sheryl faz na sua
vida é ajudar as pessoas a crescer, a ser
vistas e ouvidas”, diz um dos seus mais
longevos colegas de trabalho, David
Fischer, que trabalhou com ela no Departamento do Tesouro e a acompanhou no Google e, hoje, no Facebook.
Isso talvez explique uma das regras
de ouro para Sandberg e que deixaria
consultores e especialistas de RH de
cabelos em pé: misturar questões privadas e profissionais. Seus amigos no
trabalho são os mesmos da vida pessoal. No entender da executiva do Facebook, tentar separar vida pessoal e profissional é um movimento antinatural e
só mostra que você é durão. Para ela, é
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Luciana Medeiros von Adamek
Coordenadora-geral do IBEF Mulher

DICA DE CARREIRA
fundamental estar por inteiro no trabalho e aberta a ouvir seus colaboradores.
Em dezembro de 2010, Sandberg foi
convidada a fazer uma conferência no
painel sobre mulheres do TED (Technology, Entertainment, Design). Para
uma plateia de executivas, deu três
receitas para que as mulheres ampliem
sua participação no comando de governos e companhias mundo afora.
A primeira é sentar-se à mesa – ou
seja, não se subestimar. Enquanto
57% dos homens negociam seus primeiros salários, apenas 7% das mulheres o fazem, lembra Sandberg.
A segunda é tornar seu parceiro um
parceiro de verdade, dividindo com ele
as tarefas domésticas e o cuidado com
as crianças de modo justo e equilibrado. E, finalmente, não “sair” antes de
sair da empresa: “Quando uma mulher começa a pensar em ser mãe, ela
passa a não aceitar mais desafios, ela
passa a se afastar sorrateiramente”.
Desse ponto até a mulher retornar
ao trabalho após a licença maternidade, pode se passar muito tempo, e as
promoções e os projetos desafiadores, certamente, não estarão mais lá.
“Mantenha o pé no acelerador até o
dia em que você realmente precisar
sair para ter seu filho”, disse Sandberg a uma plateia fascinada.
Das 33 palestras da TEDWomen
realizadas até hoje, o vídeo de Sheryl
Sandberg é o mais visto, com mais de
1,3 milhão de acessos.
Saudações Ibefianas. v

Letícia Lenzi Bressiani

Especialista em Private Equity
e Associate & Partner da Fesa
leticia@fesa.com.br

As indústrias de venture capital
e private equity no Brasil

O momento econômico mundial, de crise em grande parte dos países desenvolvidos, atrai os olhares dos
investidores no cenário internacional para os países em desenvolvimento. O Brasil tem recebido muitos investimentos que geram consequências relevantes em nosso mercado de trabalho.
Um exemplo são os mercados de private equity e venture capital, que vêm crescendo a passos largos.
Os fundos de private equity captaram mais de U$ 7 bilhões no país somente em 2011, o que mostra o potencial
de crescimento dessa indústria. Para profissionais em fase de desenvolvimento de carreira, a opção de trabalhar em uma gestora de private equity/venture capital pode ser muito interessante.
Este é um setor que tem carência de mão de obra – por se tratar de uma indústria nova no Brasil – e alto
potencial de crescimento. Muitos profissionais precisarão ser formados para preencherem o gap de executivos seniores nas gestoras.
Outro ponto interessante é a oportunidade de se inserir na indústria financeira, mas com forte interação
com a economia real. Muitos fundos têm como prática alocarem profissionais nas empresas de seu portfólio
para atuarem como executivos nestas companhias. Quando isso não acontece de forma tão direta, há pelo
menos um acompanhamento constante das empresas, que se dá, principalmente, pela participação em conselhos administrativos.
A visão completa do ciclo de investimento, desde o aparecimento de oportunidades até o momento de desinvestir em uma empresa, e a oportunidade de ter acesso a profissionais experientes, observando o processo
de tomada de decisões estratégicas, propiciam uma chance ímpar de exposição e crescimento profissional.
Para aqueles que optam por realizar um MBA no exterior, essa indústria também abre leques interessantes, tanto pela possibilidade de realizar um summer job em uma instituição que poderá contratar o profissional
no término do curso, como também pelo valor que uma formação de primeira linha tem para este mercado.
Com relação ao ganho financeiro, este tende a ser menor no curto prazo – se comparado com bancos de
investimento, por exemplo – mas extremamente agressivo no longo, já que está atrelado aos resultados das
empresas investidas.
É claro que este mercado é extremamente concorrido e exige apetite para risco. Ter fluência em inglês e
formação em excelentes faculdades são aspectos mandatórios, além da capacidade de raciocínio lógico (razão que leva muitos engenheiros a fazer parte desta indústria). Perfis mais introspectivos podem se sair bem,
desde que tenham grande capacidade de análise e que consigam estabelecer relacionamentos de longo prazo.
Em fundos internacionais, principalmente, é muito comum a exigência de um MBA no exterior. Como podemos notar, o nível de requisitos é alto, mas aqueles que já fazem parte do seleto grupo dos que trabalham
em fundos no Brasil garantem que vale a pena. v
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Uma visita
a São Paulo
C

Suíte Presidencial Mofarrej

Sala de evento: Jardins

onsiderada o quinto centro financeiro mais atrativo do mundo, a megalópole tupiniquim reúne
38% das 100 maiores empresas privadas de capital nacional e 63% dos grupos internacionais instalados
no Brasil. Anualmente, a capital sul-americana do turismo de negócios realiza 90 mil eventos – média de um a
cada 6 minutos – de acordo com o São Paulo Convention
& Visitors Bureau.
Próximo a um dos principais cartões postais, a Avenida Paulista, está o Tivoli São Paulo – Mofarrej, da rede
Tivoli Hotels & Resorts, um dos maiores grupos hoteleiros de Portugal. A unidade paulistana integra a coleção
de hotéis exclusivos e diferenciados da rede: os Tivoli
Collection.
O hotel possui 220 apartamentos, todos com vista
para a cidade, e é dono da maior suíte presidencial da
América Latina, com 750 metros quadrados. Os hóspedes dos pisos Collection têm ainda acesso a serviços privilegiados, concebidos para proporcionar mais conforto
aos executivos.
Entre os serviços exclusivos para esse público estão:
preparação da suíte de acordo com pré-requisitos e preferências do cliente; serviço de check-in personalizado
no quarto; mordomo privado; express check-out; arrumação da bagagem no início e no fim da estada; serviço
diário executivo de engomadoria; entrega do jornal local e serviço gratuito de engraxar sapatos. O Experience
Manager tratará de reconfirmar voos, efetuar reservas
de restaurantes, espectáculos e transfers.
A unidade conta ainda com business center, heliporto
privado e um amplo espaço para convenções, com oito
salas de reuniões e eventos. O espaço de eventos tem
capacidade para atender até 1.100 pessoas e disponibiliza
equipamento audiovisual e iluminação de última geração. A área de conferências tem um foyer
Tivoli São Paulo – Mofarrej
com luz natural, jarAlameda Santos, 1437
dins e cascata. v
Jardins – São Paulo
F: (11) 3146.5900
www.tivolihotels.com
Para mais informações:
experience.saopaulo@tivolihotels.com
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Desejo

Por Redação / Fotos: Divulgação

Butterfly Review

A cadeira Butterfly é uma
das criações que tornaram o
designer e arquiteto argentino
Jorge Ferrari conhecido
internacionalmente, no final da
década de 1930. Esta reedição
especial integra uma série limitada
de peças esculpidas pelo artista
mato-grossense Felipe Triton em
madeira multilaminada maciça.
www.desmobilia.com.br

Reverso Duetto

Este modelo feminino interpreta uma brilhante
dualidade entre o dia e a noite. A caixa em ouro rosa
18k possui duas faces encantadoras para a mesma
máquina. A discreta e clássica, ideal para o uso
durante o dia, é alternada com um delicado giro para
sua sofisticada gêmea, cravejada com 32 diamantes.
www.jaeger-lecoultre.com

Grande Reverso Ultra Thin Tribute
to 1931

Em 1931, a manufatura suíça Jaeger-LeColtre
desenvolveu um relógio para jogadores de polo
com o dial reversível. A peça girava para proteger
o acessório durante a partida, deixando à mostra
uma gravação personalizada na caixa traseira.
Oitenta anos depois, a criação permanece um
ícone da grife e foi homenageada com uma versão
tributo em aço e bracelete em pele de crocodilo.
www.jaeger-lecoultre.com

Filmadora HDR-TD20

Este lançamento grava imagens em 2D e 3D,
ambas em Full HD, e possibilita a exibição na
própria tela LCD de 3,5 polegadas, sem a
necessidade de óculos especiais para visualizar
os efeitos de profundidade. Possui estabilizador de
imagem e memória interna de 64GB, que permite
gravar até cinco horas de vídeo Full HD em 3D.
www.sony.com.br

Philips Saeco Exprelia

Esta máquina prepara o seu tipo de café favorito
com agilidade e estilo. Por meio da interface
de rápida seleção de bebida, o usuário escolhe
entre expresso ou capuccino ao toque de um
botão. O sistema SBS de consistência patenteada
ajusta o corpo e o creme, personalizando o café
do preparo do grão direto para a xícara.
www.saeco.com.br

78

IBEF NEWS ~ SETEMBRO/OUTUBRO 2012

BeoCom 2

Por seu design inovador, este telefone
já foi até coadjuvante em telenovela.
A qualidade do som e a praticidade das
funções também agradam. Ele pode criar
uma lista automática de contatos a partir
das últimas chamadas, possui memória para
200 números e conta com identificador
de chamadas. Pode ser utilizado como
ramal em centrais telefônicas.
www.lojabang.com.br
IBEF NEWS ~ SETEMBRO/OUTUBRO 2012

79

Leitura
reprodução

Governança corporativa: fundamentos, desenvolvimento e
tendências

de

BRICs
Potencial de consumo,
recursos naturais e
economia brasileira

Tendo como ponto de partida uma
função de produção e a disponibilidade dos fatores de produção, o
autor estuda os modelos ocidental
(intensivo em capital) e asiático
(intensivo em mão de obra), e
contrapõe um terceiro, o modelo
subcontinental – aplicado ao Brasil
– intensivo em recursos naturais.

O B de BRICs: potencial de consumo,
recursos naturais e economia brasileira

O livro O B de BRICs – Potencial
de consumo, recursos naturais e
economia brasileira faz um exame
das implicações e repercussões
desse modelo, principalmente o
seu impacto ambiental, e da disponibilidade de água potável, assim como das maneiras de desenvolver áreas de negócios e vantagens competitivas para os setores
industriais da economia brasileira.

Pedro Carvalho de Mello
Saint Paul Editora – R$ 79,00

ISBN 978-85-8004-051-7

Por José Cláudio Securato
1º vice-presidente do IBEF SP e diretor-presidente da Saint Paul

Esta é a 6ª edição da obra que já é uma das principais referências sobre Governança
Corporativa no Brasil, à qual os especialistas se referem como a “bíblia da governança”. Agora revista, ampliada e atualizada, é uma fonte preciosa para quem quer ter um
aprendizado mais profundo sobre o tema. Para quem procura uma consulta de caráter
mais prático, o texto tem excelentes resumos ao final de cada capítulo, muito úteis para
os que são iniciados no assunto e buscam uma referência rápida.
O volume é organizado em oito capítulos. Do primeiro ao quinto, os autores cobrem
os aspectos evolutivos e conceituais da matéria. É nesta parte que encontraremos os temas sobre o agigantamento das
corporações e os grandes marcos na evolução da governança. Veremos também as questões centrais da governança, as
concepções e valores, as forças de controle, as estruturas, processos e práticas.
No capítulo seis, os autores abordam o tema com uma perspectiva mais prática, falando sobre os modelos de governança
efetivamente aplicados no mundo. O capítulo sete aborda de forma específica a questão no Brasil. Por se tratar de um tema
em evolução, os autores foram felizes ao terminar o livro com um capítulo sobre as prováveis tendências da governança.
É presença obrigatória em qualquer biblioteca sobre o tema de governança corporativa.

Estante

Os estudos apresentados pelo economista Jim O’Neill, em 2001, sobre a existência de um pequeno, porém expressivo grupo de países de economia emergente – Brasil, Rússia, Índia e China, o BRIC –, chamaram a atenção do professor
Pedro Carvalho de Mello, que nos últimos dez anos vem consolidando ampla
pesquisa sobre o tema. Devido ao temor de o Brasil não mostrar o dinamismo
e o crescimento esperados para atingir a linha do PIB mundial, ficando aquém
da Índia e da China, questionou-se por muito tempo a permanência do “B” no
bloco BRIC.
Com base na avaliação da economia brasileira, o livro apresenta os aspectos do
potencial de mercado do país e faz análises das projeções do PIB para os próximos
40 anos. Também mostra que a implementação de um processo de industrialização em bases competitivas, organizado em cadeias de produção apoiadas nos
recursos naturais do país, é o grande diferencial para que o Brasil se consolide no
grupo dos promissores países com economia em expansão.
A obra reforça, no entanto, a necessidade de um alerta para as implicações e
repercussões desse modelo de crescimento, principalmente do seu impacto ambiental e das maneiras de se desenvolver áreas de negócios e vantagens competitivas para os setores industriais da economia.
Pedro Carvalho de Mello é PhD em Economia pela Universidade de Chicago,

autor de livros e artigos sobre economia, finanças e outras áreas, publicados no Brasil e no exterior. Com linguagem mais acessível, reitera o que
diz o prêmio Nobel em Economia,
Paul Krugman: a literatura sobre economia deve ser feita para “um leitor
inteligente que deseja ser bem informado, mas que não quer cursar um
programa de PhD em economia”.
Pensando nisso, escreve O B de
BRICs: potencial de consumo, recursos
naturais e economia brasileira, uma leitura para todos os que desejam conhecer o papel do Brasil entre os países de
economia emergente, suas perspectivas de desenvolvimento e sua importância no cenário econômico mundial
nos anos vindouros.

Errata: O artigo assinado por Luiz Roberto Calado, publicado na edição anterior nesta seção, é também de
coautoria de Cláudio Gonçalves dos Santos.
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O mapa do crescimento
Jim O’Neill
Editora Globo – R$ 44,90
O criador do acrônimo BRIC compartilha insights sobre como e por que
elaborou um dos conceitos econômicos mais persuasivos de nosso tempo,
além de desenvolver o conceito N-11
(os “Próximos 11”).

reprodução

O papel do Brasil entre os BRICs

Os burocratas das
organizações financeiras
internacionais
Feliciano De Sá Guimarães
FGV Editora – R$ 42,00
A obra discute o processo de formação e seleção dos burocratas que
ocupam lugar no Banco Mundial e no
Fundo Monetário Internacional. Busca explicar como eles agem e criam
alianças.

reprodução

reprodução

B

O

A industrialização é um assunto
que está cada vez mais presente nos debates sobre o futuro da
economia brasileira. Teme-se que
o Brasil perca seu diversificado
pilar industrial e se torne um
mero exportador de commodities.
O B de BRICs apresenta um ponto
de vista contrário, argumentando
que a implementação de um processo de industrialização em bases competitivas, organizado em
cadeias de produção apoiadas nos
recursos naturais do país, é viável.

reprodução

lém de buscar suprir
o Brasil no bloco dos
as para que o leitor
décadas, atingir um
mpatível com o que
o seu potencial de
negócio, deverá ser o

Pedro Carvalho de Mello

OB de BRICs

Mello conduz o leitor
ar em uma estratégia
us recursos naturais,
tagens competitivas
dução que agreguem
m lista diversas áreas
otencial de consumo,
de produtos oriundos
naturais.

Por Luis Rodeguero
Consultor nas áreas de Gestão Financeira e Governança Corporativa na Moore Capital

Pedro Carvalho de Mello

dial, mas ainda existe
mico do Brasil nesse
mo, recursos naturais
implicações para as
importante força de
cinco grandes forças
consumo, a geografia
ibuição de renda e o
valiar o potencial de

josé Paschoal Rossetti e Adriana de Andrade
Editora Atlas – R$ 189,00

Ifrs, contabilidade
criativa e fraudes
Paulo A. Baraldi
Elsevier Editora – R$ 89,90
O intuito do livro é mostrar em que
“armadilhas” os profissionais da área
financeira podem incorrer ao fazer
a contabilidade criativa. Conta com
mais de 500 exemplos e observações
sobre o tema.
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A força da liderança
humanizada

M

auro De Marchi lembra bem da época em que passava as férias no sítio
do avô, quando criança. “Meu avô tinha uma ótima relação com os
empregados e suas famílias. Ele era um líder; não por ser o dono das
terras, mas pela amizade que mantinha com a comunidade que se formava no
sítio. Todos eram bem recebidos pela minha avó, com um simpático cafezinho”,
recorda.
A experiência da infância tornou-se uma das grandes lições que este paulistano,
hoje com 39 anos, casado e pai de Pedro, de 9 anos, e Luisa, de 7, aprendeu ao
longo da vida.
Formado em Ciências Contábeis e com MBA em administração pela FGV,
Mauro começou a trabalhar na área financeira ainda muito jovem e logo decidiu
que aquele era o caminho para a realização profissional. “Em pouco tempo passei
a gostar do retorno que a área de finanças me proporcionava”.
Iniciou a carreira em uma pequena empresa familiar e, como todas as empresas
pequenas, com recursos muito limitados. “Logo aprendi que não podia perder o
foco do que realmente interessava, sempre respeitando a ética e o compromisso
com os clientes e os colaboradores. Atender o cliente de maneira rápida e eficaz é
fundamental. Depois arrumamos a casa, o cliente está em primeiro lugar”.
Ao longo da vida, o executivo ocupou cargos de liderança e contribuiu para a
área financeira e contábil de grandes companhias como Amway, Arthur Andersen, Deloitte e grupo Sumitomo.
O primeiro contato com o IBEF foi em 1994, quando ainda trabalhava para
a Amway. “Vi o Danilo Saicali, meu chefe na ocasião, ser premiado pelo IBEF.
Achei aquilo fantástico! Ser reconhecido dentro da comunidade de finanças era
algo muito importante. Foi quando conheci o Instituto, logo me associei e aos
poucos tenho aumentado minha participação”. Atualmente, Mauro é membro da
Diretoria Vogal do IBEF SP e CFO da Sodexo Motivation Solutions, cargo que
exerce desde 2007.
Entre os principais momentos de sua evolução profissional, ele destaca o período em que passou a atuar de forma mais estratégica dentro das empresas.
A utilização da técnica como ferramenta e a preocupação com as pessoas que
estavam por detrás das tarefas transformaram-se em poderosos aliados para o
êxito.
“Descobri que cuidando bem das pessoas, dedicando tempo e dando atenção,
tudo acontece de forma mais prazerosa e em harmonia. Conseguimos muito mais
resultados tratando todos com amor”.
Esse estilo de liderança humanizado, espelhado no avô, foi lapidado pelos diversos profissionais que cruzaram sua carreira. “Muitos me servem de inspira-
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ção para decidir o que fazer, enquanto
outros como referência do que não
fazer”.
Durante o tempo livre, Mauro costuma frequentar o Clube de Campo São
Paulo, local em que pode jogar tênis e
incentivar os filhos a praticarem esporte. “É possível ser um bom profissional
sem a estrutura da família, mas é possível ser um profissional muito melhor
com uma família por trás”. v

Mauro De Marchi
Palavra que te define: Equilíbrio
Guru: Meu pai
Uma personalidade histórica: Fernando Henrique
Cardoso
Estilo musical: MPB
Melhor filme: O poderoso chefão
Melhor livro: O monge e o executivo
Esportes: Tênis e futebol
O que mais gosta de fazer nas horas de lazer:
Curtir a família, os amigos e praticar esportes
Culinária preferida: Brasileira
País (fora do Brasil): Itália
Melhor cidade brasileira: São Paulo
Férias: Uma pescaria com os amigos ou uma viagem
com a família

Novos Associados

Aniversariantes

SETEMBRO/OUTUBRO 2012

SETEMBRO
1/9
» João Raimundo Brocardo Spolaor
» George Ricardo Spörl
» Renato Maggieri
» Alessandra Nobre Akch Abilio
2/9
» Marco Antonio Esteves Fernandes
» Francisco Sérgio Ribeiro Bahia
» Roberto Pereira Tourinho Dantas
3/9
» Danilo Alves Barbosa
» Valdir Bebber
» Rodolfo Francisco La Vitola
4/9
» Ari Luiz Cagiali
» William Thackara Brown III
5/9
» Alexandre Perazzo de Almeida
» Laerte R. de Barros Filho
» Alexandre Ogeda Ribeiro
» Luiz Miguel Costa Rocha
» Jesus Aparecido Pavani
» Luiz Felipe Kok de Sá Moreira Filho
6/9
» Roberto Faldini
» Dania Stagni Aquino Soares
» Tatiana Fernandes Kagohara
Gueorguiev
7/9
» Fernando Pinto de Moura
» João Marcio Dias
» Nilson Marques Junior
» Artur de Salles Pacheco Netto
8/9
» Evandro Luis Armelin
» Patricia Avolio Furtado Mussalan
9/9
» Ricardo do Valle Dellape
» João Carlos de Gênova
» Luiz Carlos Quadrante
10/9
» Louremir Reinaldo Jeronimo
11/09
» Alexandre Jorge Chaia
» Sandra Regina de Oliveira
12/9
» Erika Azevedo Van Riemsdijk
» Leonardo Dell’Oso Pinheiro
» Paulo Eugenio Weinberger
» Eduardo Kazuo Fukumori
» Pedro Hissao Hamamura
» Plinio José Marafon
13/9
» Francisco Tosta Valim Filho
» Salvatore Milanese
14/9
» Carlos Daniel Junqueira dos Reis
» Sérgio Bento Silva
» Mário Allan Ferraz Mafra
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15/9
» José Antonio Bufolin
» Antonio Marcos Socci da Costa
» Luthero Caixeta Barbosa Junior
» Ricardo Luis Fontes
» Fábio de Souza Serrão
16/9
» Andre Guimaraes Frederico
» Roberto kutschat Neto
» Alfredo José Assumpção
» Leslie Amendolara
» Carlos Alberto Libretti
17/9
» Alexandre Andrade Lima da Fonte
18/9
» Luiz Pereira de Araújo Filho
» Mauricio Teles Montilha
» Andrea Sandro Calabi
» Daniel Nobre Martins Pinheiro
20/9
» José Carlos Anguita
» Alvaro Zucheli Cabral
» José Othon Tavares de Almeida
» Maria Fernanda Leme Brasil
22/9
» Luis Andre Carpintero Blanco
» Aleksander Silvino dos Santos
» Gilles Andre Coccoli
» Paulo Cesar Tonetto
» Mairton Machado de Souza
23/9
» Claudia Elizabeth von Ehnert Seabra
24/9
» Gustavo De Marchi Galvão Oliveira
» Antonio Manuel Moreira Caeiro
» Nilo Marcos Mangroni Cecco
26/9
» Antonio Donizete Dudli
» Kleber Silva Fabiano
» José Mariano Drumond Filho
27/9
» Marcio Antonio Bartolomeu de
Magalhães
» Bernardo Szpigel
» Fernando Alves
» Octavius Augustus Uzeda de
Azevedo
» Fabio Rosas
» Paulo Henrique Pombo Canosa
28/9
» Sidnei Nunes
» Adriano Alcade
» Ricardo Menezes de Oliveira
29/9
» Ricardo Fernando Bezerra Leite
» Carlos Eduardo Santos Garcia
» Manoel Felix Cintra Neto
30/9
» Ronaldo Valentini
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OUTUBRO
1/10
» Claudio Ikeda
» Rodrigo Cristoforo Del Barrio
2/10
» Julio Braga Pinto
» Miguel Roberto Gherrize
» Hermínio Paulo Simionato
» Maria Fernanda Vieira Rodrigues
Couto
» Ava Cohn
3/10
» Alexandre Heinermann
» Mauro Cavalcanti de Albuquerque
» Francisco Antonio Valladares Camina
» Fabio Colletti Barbosa
4/10
» Adelino Dias Pinho
» Regina Helena Jorge Nunes
» Elder Camargo da Silva
5/10
» Hamilton Del Mônaco
» Antonio Colloca
» Alexsandro Broedel Lopes
6/10
» Cristiano Leão de Andrade
» Antonio Marcos Dantas de Abreu
» Mario José Ferian
» Luiz Carlos Trabuco Cappi
7/10
» Flávio José Navarro Sequeira
» André de Souza Maurino
» Dário Vieira de Lima
» Paulo Nelson Nakasone Teruya
8/10
» Douglas Baldassi Simon
9/10
» Kleber Carvalho Rocha
» Wilson Francisco
» Fernando Muniz de Toledo
» Maria Graziela Malouf Cury Rayes
» Celso Ricardo Marciuniuk
10/10
» Sebastião Daniel de Souza Filho
» Leopoldo Viriato Saboya
» Carlos Alberto Ferraciolli Bispo
11/10
» Manoel Andrade Rebello Neto
» Amal L. Nasrallah
» Marco Aurelio Mamari de Souza
13/10
» João Carlos Tavorá Pinho
» Linomar Barros Deroldo
» Diego Carneiro Barreto
14/10
» José Antonio Caseiro Vicente
» Carlos Alberto Bordini
» Almir Ferreira de Sousa
15/10
» Katia Rosangela Almeida da Silva
» Cristiane Barretto Sales

» Adriano José Longo
» Alberto Borges Matias
» Waldir Luiz Corrêa
16/10
» José Domingo Barral Amoedo
» Hugo Antonio Jordão Bethlem
» Eduardo El Khouri Buzato
» Luciana Ibiapina Lira Aguiar
17/10
» Marcelo Luis Meirelles de Lucca
» Alessandra Mara Rigos Alves
» Jose Eduardo Boé
» Luiz Gonzaga Murat Junior
18/10
» José Antonio Ramos
19/10
» Guilherme Affonso Ferreira de Camargo
» Andrea Paula Fernandes Pansa
» Silvan Barros Suassuna
» Eduardo de Toledo
» Antonio Miranda de Oliveira Pimentel
20/10
» Sergio Rodrigues Bio
21/10
» Antonio Sérgio de Almeida
» Rubens Toshio Akamine
» Jose Chitman
22/10
» Wesley Mendes da Silva
» Raymundo Wendelim Sobral A. Cunha
23/10
» Antonio Coló
» Frederico Wolfgang Wickert
» Ivanyra Correia
» Antonio Luis Medina
» Fabio Astolfi
» José Eduardo Menegario
24/10
» Flavia Schlesinger
» Pedro Manuel Riveros
25/10
» Thiago Luiz Ribeiro Stouthandel
» Thays Helena Jorge Silvestri
» Benedito Eduardo Taveira Duarte
26/10
» Tiago Brasil Rocha
» Claudio Martins Marote Junior
» Paulo Leite Tavares
27/10
» Jose Antonio Almeida Filippo
» José Luis Amancio
» Elvio Agnelli
28/10
» Antonio Beltran Martinez
29/10
» Julio Cesar Nogueira
» José Lourenço Camargo Braga
30/10
» Luiz Carlos Alves de Souza
» João Marcos Lima Cerqueira
31/10
» Eduardo Tavares Nobre Varella
» Leila Maria de Carvalho Rocha

Mariane Muffo Rangel Pereira

Barbosa, Mussnich & Aragão Adv.

Sandra Regina Siqueira de Sena

Cescebrasil Seguros de Garantias e
Crédito S/A

Bruno Cals de Oliveira

Unyq estudos e Serviços
Educacionais

Ricardo Del Guerra Perpetuo

Riguer Consultoria Ltda.

Carlos Eduardo Mori Hanada

Casas Bahia Comercial Ltda.

Daniela D’Ipollito

Boa Vista Serviços S/A

Marcelo Weyne Romcy

Proteus Information Security
Services

Flavia Schlesinger

Audatex do Brasil Serviços Ltda.

Fabio Russo Correa

São Carlos Empreendimentos e
Participações S/A

Mario Augusto da Silva

Odebrecht Óleo e Gás S/A

Rogério Augusto Furlan

Fleury S/A

Fernanda Basilio Gaspar Gomes

Fleury S/A

Glauciane de Miranda Garcia

Fleury S/A

Antonio Manuel França Aires

Demarest & Almeida Adv.

Bruno Baseggio Ferri

EKO Arquitetura e Construção Ltda.

Marcos Vinicio de Arruda Lima

CESP

Jean-Urbain Pierre Hubau

Ticket Serviços S/A

Elizabete Gonçalves Alvarez

BRD Brasil Distressed

Telma Cecília Torrano

Guazzelli & Torrano Advogados
Associados

Leila Maria de Carvalho Rocha

Banco ABC Brasil S/A

Sergio Renato Stival Webber

Avantto

Ricardo Cesar Basque

BDF Nivea Ltda.

Diogo Larin Platzeck Senra

BES Investimento do Brasil S/A

Ramon Martinez Ribeiro Neto

Cetelem BGN

Guilherme Santana Matiolli

Saint Paul Educacional

Rubens Eduardo Dell Aquila
Oliveira

IBM Brasil

Joseph Teperman

Flow Human Capital Serviços
em RH Ltda.

Aleksandro Oliveira

Goodyear do Brasil Produtos de
Borracha Ltda.

Ester Galha Santana

MCF – Martins, Chamon e
Franco Adv.

Confiance is Member Firm of
AGN INTERNATIONAL Ltd.
a worldwide association of
separate and Independent
accounting and consulting firms.

- Auditoria Externa e Interna
- Auditoria de Sistemas
- Auditoria de Processos
- Consultoria Tributária
- Gestão de Controles Internos

YOUR DOOR TO
INTERNACIONAL BUSINESS
55 11 5044-068385
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Divulgação

Opinião
Ugo Barbieri é sócio da
Horton International,
empresa de Executive
Search, Assessment e
Coaching

D

Ética e responsabilidade
econômica, social e
ambiental

urante algum tempo, supôs-se que a empresa geradora de empregos, de impostos e de lucro aos acionistas era socialmente responsável. Nos últimos anos, contudo, surgiu a teoria dos stakeholders (ou dos parceiros envolvidos no
sucesso da empresa) a qual prega que as organizações devem assumir uma postura social, tendo comprometimento
com os interesses e as aspirações da sociedade em que atuam.
Esta corrente mais moderna vê a responsabilidade social da empresa como contida nas seguintes tarefas e realizações:
 Valorização dos empregados, o que pressupõe uma boa gestão de pessoas;
 Respeito aos direitos dos acionistas, inclusive os minoritários, cuidando do retorno do capital investido;
 Manter boas relações com clientes e fornecedores, o que além de ser ético propicia a produtividade destes parceiros;
 Manter ou apoiar programas de preservação ambiental;
 Atender à legislação que regula a atividade da empresa, principalmente do ponto de vista ecológico, trabalhista e fiscal e
tributário, prática relacionada à boa governança corporativa;
 Realizar ações que visam resolver ou melhorar problemas sociais nas áreas da educação e da saúde dos colaboradores
ou das comunidades onde a empresa atua;
 Dar informações confiáveis e transparentes aos acionistas, aos órgãos reguladores, ao mercado e também aos clientes
e consumidores.
Hoje o consumidor está mais consciente em relação aos produtos e às práticas das empresas que geram melhoria para o
meio ambiente e a comunidade, valorizando aspectos éticos ligados à cidadania.
Ao incluir na sua gestão uma atitude socialmente responsável, a organização tem vantagens como: melhor acesso ao capital; menores prêmios de seguros; menor overhead; fortalecimento da imagem; aumento das vendas e melhorias nas relações
com os empregados. Nas fusões e aquisições, os investidores percebem que essas empresas têm uma governança corporativa mais robusta e, consequentemente, menos riscos de apresentar problemas criados por seus gestores.
A Bolsa de Valores de São Paulo criou, em 2003, a Bolsa de Valores Sociais e Ambientais, com a finalidade de fomentar encontros entre organizações sociais que demandam recursos e investidores que queiram apoiar programas e projetos na área
da responsabilidade social. Assim procedendo, a Bolsa de Valores gerou os conceitos de “investidor social” e de “lucro social”.
Vale lembrar que alguns anos antes, em 2001, a Bovespa também criou o Índice de Governança Corporativa (IGC), que
listou em sua carteira as ações de empresas que adotam bons princípios de governança corporativa.
No mundo, e também no Brasil, os maiores fundos de pensão – que são fortes investidores institucionais – estão exigindo
avanços nesse sentido para as empresas nas quais aplicam seus recursos. Bancos e administradoras nacionais têm lançado
fundos específicos que destinam verbas para investimento em companhias com projetos nas áreas social e ambiental.
Tudo isso evidencia uma relação entre os conceitos de responsabilidade social e de governança corporativa. Valoriza-se a
transparência da atuação e o comportamento ético em relação aos stakeholders, a busca por certificações e selos de qualidade, bem como as boas ações de sustentabilidade.
Ao adotar os princípios e as práticas de responsabilidade social, a empresa também desenvolve vantagens adicionais as já
mencionadas, como:
 Inovação e criação de produtos e serviços;
 Goodwill, um elemento intangível que impacta nas relações da empresa com o mercado;
 Maior retorno sobre o investimento, maior valor e maior produtividade;
 Sustentabilidade e continuidade nos negócios.
O grande desafio para os gestores, portanto, é construir uma relação equilibrada entre o desempenho financeiro e o desempenho social e ambiental da organização para, assim, obter sua sustentabilidade em longo prazo. v

86

IBEF NEWS ~ SETEMBRO/OUTUBRO 2012

SER CRIANÇA É BOM.
SER CRIANÇA NA PRAIA DO FORTE
É MELHOR AINDA.

Que tal passar alguns dias em família em um paraíso tropical e surpreender
as pessoas que você mais ama? No Tivoli Ecoresort Praia do Forte cada
experiência, da culinária baiana a um mergulho nas piscinas naturais, é única.
E para os pequenos oferecemos dias intensos de muitas brincadeiras e
aprendizado no Clube Careta Careta, aventura em passeios ecológicos,
oficinas de artes e outras diversas atividades. Viva esse momento.

TIVOLI ECORESORT PRAIA DO FORTE
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