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Nesta edição a matéria de capa aborda um tema muito interessante: 
a abertura de uma nova bolsa de valores no Brasil, para competir 
com a BM&F/Bovespa. A iniciativa é da americana Direct Edge 

Holdings LLC, e procuramos ouvir diversos especialistas para apresentar 
esta nova alternativa em investimentos de risco.

 A edição de fevereiro traz também a ampla cobertura de um evento muito 
importante: A cerimônia de entrega do Prêmio Equilibrista a nossa colega 
Olga Trapp Monroy. Também foram agraciados, com o Prêmio Destaque o 
Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, a Presidente do Magazine Luiza, 
Luiza Helena Trajano, e o CEO da Ambev, João Castro Neves.

Além disso, temos entrevistados muito especiais: o Economista-Chefe do 
Bradesco, Octavio de Barros, falando sobre suas expectativas para 2012 em 
relação ao Brasil e o mundo, e a CEO da Standard & Poor’s, Regina Nunes 
Jorge, que nos fala sobre sua experiência como mulher, mãe e executiva de 
uma multinacional.

A seção Insights Tecnológicos, de Rodrigo Kede, Vice Presidente da IBM 
Brasil e membro do Conselho de Administração do IBEF SP, e a coluna do 
INEPAD nos trazem interessantes aspectos relacionados à vida pro!ssional.

A seção IBEF Jovem traz como sempre um tema muito interessante e 
atual, além de dica sobre as mídias sociais e o impacto na carreira dos jovens, 
comentadas por um pro!ssional da área de recrutamento e seleção.

Na coluna do IBEF Mulher encontramos um tema muito atual, que é a 
redução do número de !lhos por mulher no Brasil e o impacto disso na vida 
moderna.

O executivo Paulo Skaf, Presidente da FIESP/SESI/SENAI/IRS e can-
didato a Governador de São Paulo na última eleição está em nossa seção 
Minibiogra!a.

Diversos eventos realizados pelo IBEF SP têm sua cobertura apresentada 
nesta edição, como os seminários sobre Seguros, IFRS e PIS/COFINS.

Em nossa seção sobre turismo apresentamos Toronto, uma das capitais do 
mundo e uma amostra de tudo o que pode ser encontrado no Canadá.

Só falta desejar uma boa leitura a todos.
Saudações ibe!anas.
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Rubens Batista, membro da Comissão de Relações Públi-
cas do IBEF SP e ganhador do Prêmio Equilibrista de 2007, 
atuou como Diretor Superintendente da Ricoy Associação 
Central de Negócios (rede de supermercados que opera as 
bandeiras Ricoy, Peri, A+ e Pão de Mel) em sua reestru-
turação de operação !nanceira, projeto que culminou com 
a venda a um investidor estratégico. Uma vez concluído o 
projeto, em outubro do ano passado, o executivo retornou a 
KF Trade & Consulting Group, da qual é sócio.

O membro do Ibef André Maurino é o novo diretor !nan- 
ceiro da holding VGB – Valdac Global Brands, detento-
ra das marcas de roupa Crawford, Siberian e Memove. 
O executivo tem passagens como diretor !nanceiro no Gru-
po Carrefour e Makro Atacadista, entre outros.

Ivan de Souza, presidente da Comissão de Relações Pú-
blicas do IBEF SP, criou em dezembro de 2011 a empresa 
Attitude Orientação e Serviços Administrativos Ltda., com 
o objetivo de desenvolver serviços de consultoria em gestão 
empresarial, planejamento tributário e atividades relaciona-
das a Fusões e Aquisições. Ivan foi Country Manager da 
Cincom Systems no Brasil por 16 anos e, desde 2010, atua 
na área de consultoria em planejamento tributário, tendo 
desenvolvido diversos trabalhos em empresas de grande 
porte, nacionais e multinacionais.

O ibe!ano Leslie Amendolara lançou a 3ª edição de 
seu livro “Direito dos Acionistas Minoritários – Nova 
Lei das S.A.”, pela Editora Quartier Latin do Brasil. 
Trata-se de uma publicação de sucesso, que agora nos 
traz um texto ainda mais atualizado e ampliado. Uma 
obra de grande utilidade, não só para os pro!ssionais 
do Direito, como também para os administradores das 
companhias e acionistas controladores e minoritários. 
O autor é advogado experiente e militante, com des-
tacada participação nas lides do Direito Societário e 
do Mercado de Capitais. Desde a publicação da edi-
ção anterior, em 2003, o mercado de capitais brasilei-
ro cresceu, inserindo-se cada vez mais nos mercados 
globais, a crise de 2008/2009 foi superada em parte, e 
diversas modi!cações no mercado e nos principais par-
ceiros envolvidos no processo têm acontecido. Nesta 
nova edição, o autor nos brinda com uma análise e in-
terpretação desse atual cenário.

-
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das 7h30 às 9h – Sede IBEF SP

Café da Manhã da Comissão de TI

“Implementando uma gestão efetiva da 
continuidade de negócios. O desa!o de  
sair da teoria para a prática”

Palestrantes: Edgar D’Andrea (PwC);  
     Ana Rosa(PwC) e Walkyria Augusto

Hotel Tivoli – Praia do Forte – Bahia

Encontro Socioesportivo 2012

08 de março De 06 a 10 de junho
Café da manhã

Encontro



!"#$%"&"'()*+,#,-$%
-%.'#,)#/%
'-0)&-'#12"

Ping-pong

Ibef News: Existe chance de a cri-
se europeia se atenuar ainda em 
2012 sem grandes traumas ou crises 
bancárias?
Octávio de Barros: A recessão euro-
peia parece contratada para 2012 e isso, 
naturalmente, traz dúvidas sobre o im-
pacto da atividade econômica, sobre a 
saúde das empresas e, consequentemen-
te, sobre os bancos europeus. Até aqui, 
a vida corporativa europeia está resistin-
do heroicamente, com exceções é claro.  
Reestruturações, fusões e algumas que-
bras, inevitavelmente, farão parte do ce-
nário europeu.

IN: Qual a situação atual dos ban-
cos europeus?
OB: Não é confortável na medida em que 
dependerão por um longo tempo do Ban-
co Central Europeu. O negócio bancário 
deve seguir desacelerado por alguns anos 
para sustentar os padrões de requerimen-
tos de capital determinados pelos critérios 
de Basileia. Não obstante a esse contexto 
desfavorável, todas as iniciativas governa-
mentais, independentemente do ritmo in-
trinsecamente lento do processo decisório 
europeu, seguem na direção correta de 
ajustes e reformas que jamais seriam feitos 
em condições de normalidade.

IN: Então, o sr. acredita que o prag-
matismo deve prevalecer nesse ano?
OB: Pelo menos até que se chegue a algo 
que se aproxime de uma “federação or-
çamentária”, com regras mais rígidas de 
atendimento de metas, dentro de uma 

Octavio de Barros
Economista-chefe 
do Banco Bradesco, 
fala sobre suas 
expectativas para 2012 
em relação à economia 
doméstica e mundial

inédita governança e com uma autorida-
de monetária com atuação mais ampla e 
coordenada com a política !scal, a exem-
plo do que ocorre com o Federal Reser-
ve, nos Estados Unidos. Não apostamos 
em relevantes “cadáveres bancários” e 
tampouco em rupturas na zona do euro. 
Consideramos que em 2012 continuare-
mos observando uma gradual redução 
das tensões de caráter sistêmico, mesmo 
em um ambiente econômico de recessão 
e ajuste, apesar do razoável desempenho 
econômico da Alemanha. O euro apa-
nhará um pouco durante um tempo até 
que gradualmente se recupere ao longo 
do ano que se inicia.

IN: É possível uma recuperação cí-
clica global a partir do segundo tri-
mestre de 2012?
OB: Sim, é possível, e esse é o cenário 
com o qual trabalhamos. O pior momen-
to da atividade econômica global deve se 
localizar ainda no primeiro trimestre de 
2012. A partir do segundo trimestre, vejo 
uma retomada moderada da atividade e 
da con!ança sob uma perspectiva global, 
com destaque para a economia norte-
-americana, que seguirá como um celeiro 
de dinamismo a despeito dos desa!os !s-
cais em um ambiente eleitoral complexo. 
As economias emergentes e o preço de 
commodities se recuperarão, ainda que 
não de forma exuberante. Isso é positivo 
para os países emergentes. A desacele-
ração da China seguirá moderada man-
tendo-a ainda como o principal motor da 
economia mundial. Os investidores volta-
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Essa é a hora de especularmos sobre o futuro. E nada melhor do que 
começarmos o ano com previsões. O pior momento da atividade econômica 
deve !car ainda no primeiro trimestre de 2012 e, a partir do segundo trimestre, 
podemos considerar uma retomada moderada sob uma perspectiva global.
Com um cenário desfavorável, o crescimento econômico brasileiro também 
deve ser afetado. Mas as condições domésticas devem permanecer praticamente 
intactas, segundo Octavio, que espera uma aceleração de 3,7% em 2012.

rão mais breve do que se espera a colo-
car a sacola no braço e sair às compras. 
Eles se prepararam para o pior, e possi-
velmente, o pior não virá. Começam a 
colocar a cabeça para fora do toca.

IN: E o Brasil, o desenvolvimento 
econômico do País será atingido?
OB: As condições globais seguirão des-
favoráveis no trimestre corrente, im-
pedindo um crescimento mais robusto 
no Brasil, em função dos vasos comu-
nicantes de uma economia comercial e 
!nanceiramente integrada como a brasi-
leira. Contudo, as condições domésticas 
seguem favoráveis na medida em que os 
elementos de con!ança do consumidor e 
dos empresários não industriais perma-
necem praticamente intactos. O merca-
do de trabalho ainda apertado manterá 
níveis de consumo elevados e os ganhos 
reais salariais continuarão generosos.

IN: O que podemos esperar dos indi-
cadores econômicos?
OB: Em relação ao desemprego médio, 
esperamos uma taxa de apenas 5,5% em 
2012 (portanto, inferior aos 6% de 2011). 
Investimentos público se ampliarão em 
2012, ao passo que investimentos privados 
retomarão em alguma medida o dinamis-
mo anterior. O crédito bancário surfará 
confortável nessa onda. O setor industrial 
começa a se recuperar modestamente, 
mesmo afetado pela sobreoferta de pro-
dutos manufaturados no mundo. O fundo 
do poço !cou para trás (outubro de 2011) e 
a recuperação do PIB se dará antes do se-

gundo semestre. O crescimento domésti-
co terá um desempenho satisfatório dado 
o ambiente global. Trabalhamos com 
3,7% em 2012, o que deve ser encarado 
como um crescimento excepcional.

IN: O ano de 2012 será de taxas de 
juros reais baixas?
OB: A princípio, o processo de conver-
gência dos juros reais no Brasil seguirá 
consistente. Entretanto, não é possível 
descartar que, ao longo da caminhada 
(possivelmente em 2013), sejam necessá-
rias algumas elevações da taxa básica, ou 
pelo menos momentos de paradas técni-
cas para observação dos efeitos defasados 
da política monetária. Os modelos suge-
rem que os juros nominais neutros sejam 
levemente superiores aos 9,5% com que 
trabalhamos para o !nal do ciclo de 
afrouxamento atualmente em curso. No 
entanto, não seria correto ignorar a pos-
sibilidade de que, depois de muitos anos 
de melhora macroeconômica, de maior 
previsibilidade e de um ciclo duradouro 
de investimentos, (diga-se de passagem, 
que o ciclo de investimentos não foi abor-
tado pela crise, mas apenas recalibrado 
para as circunstâncias globais), o histórico 
desequilíbrio entre oferta e demanda no 
Brasil possa ter sido atenuado. Não temos 
controle sobre essas mudanças, em espe-
cial, porque elas não são facilmente men-
suráveis. As forças in"acionárias ainda 
presentes são originárias essencialmente 
da dinâmica da inclusão social que, ainda 
longe de ter sido exaurida, contribui para 
pressionar os preços no setor de serviços. 

A indexação da economia ainda é um fa-
tor que gera uma resistência à baixa da 
in"ação e posterga a convergência mais 
rápida para a meta perseguida. Portanto, 
teremos uma in"ação ainda levemente 
acima de 5% em 2012.

IN: E a taxa de câmbio, deve parar 
de se apreciar?
OB: Tudo indica que ela não voltará aos 
patamares de apreciação observados até 
meados de 2011. Os termos de troca (re-
lação entre os preços de exportação e 
os de importação) pararam de melhorar 
e já exibem uma pequena deterioração. 
Por outro lado, um avanço, ainda que 
modesto, no cenário global, poderá con-
tribuir para manter vivas as forças gravita-
cionais que apreciaram o real, nos últimos 
anos, dada a penúria de oportunidades 
de negócios nas economias maduras e a 
abundância das mesmas no Brasil. Algu-
ma melhora nos preços de commodities 
também poderia contribuir para certa 
apreciação em relação à cotação atual. 
A taxa real de juros em queda e um dé!-
cit externo não integralmente !nanciado 
pelos investimentos diretos estrangeiros 
poderão manter a taxa média de câmbio 
de 2012 na órbita dos R$1,70 por dólar.

IN: De uma maneira geral, o senhor 
acredita que 2012 deve ser um ano 
decisivo?
OB: Acredito que teremos um ano de 
boas oportunidades, pinçadas em um 
ambiente de gradual explicitação da recu-
peração global e doméstica. 
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Com a ideia de discutir como melhorar o desempenho !nanceiro de uma empre-
sa por meio de um modelo de gestão de risco e seguros, o IBEF SP promoveu, 
no dia 22 de novembro, no hotel InterContinental, o I Seminário de Seguros, 

patrocinado pela Oracle e pela PricewaterhouseCoopers, com apoio da ABGR, da 
Agência Estado e do Estado de São Paulo. “A área de seguros ainda é pouco desconhe-
cida entre os CFOs no Brasil. Mas é um componente fundamental nas companhias”, 
a!rmou Roberto Westenberger, sócio da PwC.

“Esse é um momento para falarmos como todas as indústrias e as áreas !nanceiras 
podem se bene!ciar com a gestão de risco e com um dos instrumentos dela, que é a 
contratação de seguros”, destacou Reinaldo Amorim, diretor de Práticas Atuariais e de 
Consultoria em Gestão para Seguros da PwC.

Seminário discute a importância do seguro como forma de aumentar 
a lucratividade da companhia

Eduardo Takahashi (Marsch), Reinaldo Amorim (PwC), Cristiane Alves (ABGR), Priscila Siqueira (Oracle), 
Max Thiermann (Allianz), Luciana Medeiros (PwC), Paulo Marracinni (Allianz), Roberto Westenberger (PwC)
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Segundo ele, o Brasil vive hoje um período muito atrativo para essa discussão, já que 
a palavra de ordem é e!ciência. E gestão de risco nada mais é que a busca pela e!ciên-
cia - ou seja, administrar de modo a que os resultados !quem o mais possível livres de 
oscilações externas que impactem os negócios.

Mas, Cristiane Alves, presidente da ABGR (Associação Brasileira de Gerenciamento 
de Risco), ressaltou que, ainda que se contrate uma seguradora para cobrir os riscos, é 
aconselhável que toda empresa tenha uma área de controle, que comunique quais são 
as coberturas necessárias para aquela organização e, ocorrendo um sinistro, tenha um 
setor que cuide de toda a documentação para obter a indenização.

Todas as áreas da empresa envolvem o setor de seguros. “Não existe um contrato 
que saia do jurídico sem passar pela área de gestão de riscos para avaliar quais são as 
exposições que estão sendo assumidas”, explicou Cristiane.

Com o atual cenário de crescimento das multinacionais, e a globalização de muitas em-
presas nacionais, as companhias estão se tornando cada vez mais pluriterritoriais, desta-
cou Reinaldo. “No Brasil, as empresas estão saindo do eixo Rio-São Paulo e se espalhan-
do por todo o País. Com isso, claro, elas expõem seus bens em diversas regiões e os riscos 
aumentam. Aqueles riscos não só de seguros, mas também de garantias contratuais, pois 
estamos em um momento de Copa do Mundo, Olimpíada e grandes empreendimentos. 
Tudo isso envolve contratos e, por consequência, muitos riscos associados.”

Dessa forma, uma boa gestão de risco e o seguro podem aumentar a rentabilidade de 
uma organização, ou ajudá-la a enfrentar momentos como a crise de 2008. Segundo 
Roberto, grande parte da deterioração econômica das empresas se deveu a não exis-
tência de um processo de gestão de risco, que pudesse ter blindado algumas decisões.

Nos Estados Unidos, aconteceu um exemplo de má gestão de risco, lembrou Rober-
to. “Os credit swaps foram preci!cados de uma maneira irresponsável. O mercado imo-
biliário americano chegou em um ponto que vendiam-se hipotecas a qualquer pessoa, 
sem garantia nenhuma. A concessão de crédito atingiu patamares que desrespeitaram 
qualquer princípio de boa gestão de risco.”

Roberto Westenberger (PwC)

Cristiane Alves (ABGR)

O risco é um evento incerto, futuro e presente em cada 
segundo da administração de qualquer tipo de empresa.

Soluções
Há formas de lidar com esses riscos 

apontados? Roberto a!rmou que investir 
em prevenção é sempre o melhor remé-
dio. “Prevenção signi!ca custos meno-
res.” Redesenhar os planos de assistência 
médica é uma das alternativas, colocan-
do benefícios que evitem uma emergên-
cia desse passivo no futuro. “Você pode, 
por exemplo, colocar uma espécie de co-
participação nos procedimentos médicos 
e dividir a conta entre o funcionário e a 
administradora do plano. É uma maneira 
de mitigar esse risco.”Seguros

“Toda organização costuma ter um plano de aposentadoria, um seguro de vida e 
invalidez e uma assistência à saúde para os seus funcionários. Além disso, há os segu-
ros para os seus equipamentos, contra incêndio, colisão ou perdas e furtos. Há ainda 
aqueles seguros de responsabilidade civil, quando você fabrica um produto e aquele 
produto pode causar danos a terceiros. E, !nalmente, o seguro de garantia que cobre o 
cumprimento de contratos”, explicou Roberto.

No entanto, Cristiane destacou que o seguro é apenas uma parte do processo da ges-
tão de risco. “Como gerente de risco, acho que a maior preocupação que temos hoje é 
garantir ao acionista que a empresa dele irá continuar operando e se mantendo lucrativa 
em qualquer evento que possa acontecer.” Isso porque, mais do que ter uma cobertura 
de seguro para repor um bem perdido, o principal é garantir que sua falta de produção 
perdure o menor tempo possível, para que a companhia não saia do mercado.

Assim, o processo de gestão de risco vem buscar a análise de todas as possibilidades 
que possam impactar e gerar uma perda, criar um procedimento de respostas rápidas, 
um plano de continuidade de negócios e realizar uma resposta à crise. “A!nal, há toda 
uma questão de imagem da empresa envolvida, como o evento com a Chevron de va-
zamento de óleo. Você pode perder aquilo que construiu ao longo de anos por uma falha 
em processo de gerenciamento de riscos”, avaliou Cristiane.
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Mas vale destacar que, se as reservas 
no plano de saúde não estiverem re"etin-
do os compromissos !nanceiros do plano 
de pensão ou da instituição da assistência 
de saúde, esses passivos devem ser reco-
nhecidos no balanço da patrocinadora, 
diz Roberto.

A contratação de seguro é um dos 
caminhos para a empresa lidar com seus 
riscos. Roberto explicou que, em vez 
de a companhia assumir tudo, ela pode 
transferir para uma seguradora ou res-
seguradora. “É o princípio da teoria eco-
nômica. A empresa vai preferir pagar um 
pequeno valor, sob a forma de um prêmio  
de seguro, para se proteger de um gra- 
nde prejuízo que tem uma baixa proba-
bilidade de ocorrência. É uma decisão 
racional”, disse.

No caso das seguradoras, segundo 
Max Thiermann, CEO da Allianz, os 
riscos assumidos são aqueles que a em-
presa não quer ou não pode administrar 
internamente, porque não tem ou não 
quer ter essa competência. Por uma  
decisão econômica, é mais viável com-
prar ou transferir os riscos para uma 
seguradora.

Mas, nesse caso, alguns cuidados de-
vem ser tomados. A maior preocupação, 
destacou Roberto, é se os prêmios são 
compatíveis com os riscos. Hoje, apesar 
de existir uma competitividade maior no 
setor de resseguro, há ainda algumas car-
teiras regidas por tarifas inspiradas nos 
modelos antigos e, por isso, despropor-
cionais ao risco.

Max também alertou que é preciso ter clareza de que a parte de contratação de segu-
ro está inserida na política de riscos e de gerenciamento de cada empresa.

A cobertura foi outro problema citado por Roberto. Para isso, a presença de um 
corretor é essencial na hora de fazer o seguro para veri!car se a apólice está cobrindo o 
que sua empresa ou você, como pessoa física, precisa.

“Esse processo de comunicação de gestão de seguros com o resto da companhia 
deve ser feito de forma adequada para que, no momento que ocorra um dano, ele seja 
indenizado sem problemas maiores”, explicou Roberto.

Mas qual o papel do consultor ou corretor de seguros? Antigamente, segundo  
Eugênio Paschoal, CEO da Marsh Corretora, o corretor era apenas um intermediário 
entre o cliente e a seguradora para buscar o menor custo e o melhor desenho de seguro 
de uma decisão que já havia sido tomada. Hoje, o corretor começou a entender que é 
preciso olhar o cliente não só no seu aspecto de tomada de decisão, mas tentar compre-
ender o seu negócio para ajudá-lo nesse processo e, assim, escolher a melhor cobertura.

“O corretor deve ser capaz de observar todas as questões de catástrofes naturais, 
fraudes corporativas, riscos políticos, cadeia de fornecimento, rupturas dessas cadeias 
e questões de imagem e de reputação para juntar tudo isso em uma matriz que seja ge-
renciável pelo gestor e pela empresa. Ou seja, o corretor irá mitigar alguns riscos através 
de seguros, outros através de consultorias, através de planos de negócios, e assim por 
diante”, a!rmou Eugenio.

Organizações, assim como indivíduos, encaram quase que diariamente inúmeros ris-
cos e, muitas vezes, nada é feito sobre eles. Mas a quantidade de itens sujeitos a risco 
pode ser tão grande que, !nanceiramente, é aconselhável retê-lo e, assim não pagar 
pela “parcela de lucro” da seguradora. Roberto lembra, entretanto, que reter o risco 
signi!ca também conviver com uma possível volatilidade nos resultados, quando um 
sinistro ocorrer.

Seguros

ATENÇÃO AO TRANSFERIR O RISCO

Prêmios estão compatíveis comos riscos?
As coberturas são adequadas? Existe alguma duplicidade? 
Algum risco representativo está descoberto?
O processo de comunicação e gestão de seguros está 
adequado? Os danos estão sendo tratados como sinistros?
Existe gestão efetiva sobre as ações que minimizam 
riscos e assim diminuem os prêmios de seguros?

Visão Geral
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Uma das formas é fazer um autosseguro. Nesse caso, é preciso que a companhia te-
nha determinados processos e serviços para assumir tudo na sua administração. Outra 
alternativa é ter uma cativa, que pode ser uma corretora ou uma seguradora. “Mas, ob-
viamente, quando falamos em abrir uma seguradora cativa, estamos falando em empre-
sas de grande porte que tenham uma massa de riscos que justi!que”, destacou Roberto.

necessidades de cobertura de risco do que 
com as formas regulatórias. No Brasil, 
Roberto ressaltou que ainda há algumas 
barreiras legais e comerciais para se trans-
ferir o risco de seguro para o exterior.

Na opinião de Max, apesar de exis-
tir uma grande complexidade para abrir 
uma cativa no Brasil, há também um 
aumento cada vez maior da dinâmica da 
evolução da regulamentação. Segundo 
ele, todo esse processo burocrático vai 
mudar conforme o tempo.

Contudo, Eugênio ressaltou que, antes 
de passar por todas as barreiras burocrá-
ticas, é preciso que a empresa compreen-
da os motivos pelos quais ela quer abrir 
aquela cativa. “Há muitos riscos dentro 
de uma companhia que já são conheci-
dos, o que os torna mais confortáveis de 
serem assumidos. Mas outros não são 
tão confortáveis assim, porque você tem 
a possibilidade da catástrofe. Por isso, 
uma parte desses riscos, muitas vezes, é 
transferida para uma cativa.”

A partir do momento em que a em-
presa determina o que fazer com aquela 
porção do risco que irá assumir, ela deve 
criar e testar os seus próprios modelos de 
gerenciamento, a!rmou o CEO da Mar-
sh. Dessa forma, a cativa torna-se ape-
nas um instrumento para !nanciar esse 
risco e essa transferência.

E uma seguradora pode ser uma res-
seguradora? Segundo Roberto, sim. Mas 
é preciso lembrar que uma empresa não 

CORRETORA CATIVA

Entidade estabelecida com o 
objetivo de colocar os riscos 
de uma empresa ou grupo 
de empresas (os próprios 
acionistas da cativa) em uma 
determinada seguradora.

SEGURADORA CATIVA

Entidade estabelecida com o 
objetivo de segurar os riscos 
de uma empresa ou grupo 
de empresas (os próprios 
acionistas da Cativa).

Há uma importante diferença entre uma corretora cativa e uma seguradora cativa. Se 
a companhia decide por uma corretora, os riscos são transferidos para esta, que pode, 
por sua vez, trabalhar também para diversas empresas ao mesmo tempo. Já se a com-
panhia decide por uma seguradora, os riscos !cam internalizados dentro da empresa.

Ambas as opções têm vantagens e desvantagens, segundo Roberto. Uma corretora 
cativa buscará a melhor solução, independentemente de representar uma maior ou me-
nor comissão para ela; reterá dentro do próprio grupo os valores de comissão que seriam 
embutidos no preço do seguro e acabariam auferidos por uma companhia fora do grupo; 
e terá mais facilidade e especialização para ajudar na gestão do seguro.

Já uma seguradora cativa, retém as comissões que seriam repassadas para terceiros – 
e também retém os sinistros –. “Se os sinistros ocorrerem como o esperado, a margem 
de lucro, que !caria com um terceiro, !ca na companhia”, analisou Roberto. Mas, para 
o executivo, a principal vantagem da seguradora cativa é a empresa poder se especia-
lizar nos riscos que são mais inerentes à sua atividade produtiva, até mais do que uma 
seguradora do mercado.

De acordo com Roberto, abrir uma seguradora no Brasil é algo complicado e re-
quer capital. “É um custo-benefício que você deve fazer. Esse capital não será utilizado 
necessariamente na atividade de operacionalização da seguradora. Grande parte !ca 
reservada para uma eventual catástrofe ou desvio nas previsões em relação ao risco”, 
explicou Roberto. Portanto, é fundamental uma administração correta desses riscos, 
que serão objetos da seguradora cativa.

Max destacou que, quando uma empresa decide criar uma cativa, é fundamental 
que ela analise quais riscos vão !car com a cativa e quais serão transferidos para uma 
seguradora. “A construção de uma cativa é burocraticamente complicada, deve se jus-
ti!car economicamente e faz parte de conciliações tributárias, estratégias !nanceiras e 
de impostos de uma empresa. Por isso, sua criação deve ser analisada em um contexto 
bem mais amplo do que simplesmente a transferência de risco.”

Por ser algo que demanda um capital maior, algumas empresas colocam suas cativas 
em “paraísos seguradores”, como Bermudas ou Luxemburgo. Roberto explicou que es-
ses são países que facilitam e incentivam, por meio de sua legislação, a montagem das 
seguradoras cativas, como mão de obra especializada a custos mais acessíveis, menos 
burocracia e outros “compliances” regulatórios.

As regras de capital promulgadas pelos órgãos reguladores, na maioria dos casos, são 
conservadoras. “Um regra vale para todas, mas para uma seguradora especí!ca, com 
uma determinada administração e um produto, aquele capital é excessivo”, avaliou Rober-
to. Esses países permitem que a seguradora adote um capital mais de acordo com as suas Eduardo Takahashi (Marsch)



!"#$%&#'(!!"!!#$%&'()!*+,*,.

pode fazer um resseguro diretamente. 
“Quem faz o seguro com uma ressegu-
radora é a seguradora. Por isso, se a com-
panhia optar pela solução do resseguro, 
ela terá que fazer uma parceria com uma 
seguradora que faça esse intermédio”, 
a!rmou.

Outra forma sugerida por Roberto para li-
dar com os riscos foi compartilhá-los. “Você 
terá alguns riscos que irá segurar e alguns 
que irá reter através do autosseguro.”

O executivo também citou a composição 
de pools – algo não muito visto no Brasil, 
mas comum no exterior. Há determinados 
riscos os quais as seguradoras não estão in-
teressadas em assumir. Você tem um risco 
indesejado ou um risco em que a segurado-
ra, pelo desconhecimento, está com uma 
tarifa muito acima. Nesses casos, é possível 
unir até oito empresas de um mesmo ramo – 
portanto, sujeitas ao mesmo risco – e cons-
truir um pool através de uma seguradora. 

Seguros

“As companhias irão compartilhar a administração desse risco”, explicou Roberto.

Economia da informação
“Estamos em uma época onde a economia é guiada pela informação. Está com-

provado que é a informação que leva as empresas a ter mais vantagem competitiva.  
No entanto, pesquisas mostram que falta estrutura nas organizações para aproveitar 
esse momento”, a!rmou Priscila Siqueira, especialista em implementação de sistemas 
corporativos e responsável pela área de Consultoria de Produtos EPM da Oracle na 
América Latina.

De acordo com um levantamento da Business Week, uma em cada cinco empresas 
ainda considera não possuir informações su!cientes para tomar uma decisão baseada 
em dados efetivos. “Isso mostra que as atitudes são bastante fundamentadas na intui-
ção dos gestores”, destacou Priscila. Além disso, três em cada quatro diretores a!rmam 
que já tomaram algum tipo de decisão não tão certa por falta de uma boa informação.

No setor de seguros, segundo Priscila, esse cenário também é crítico. Uma pesqui-
sa da Nova Data, realizada em janeiro de 2011, aponta que 40% das empresas desse 
segmento têm projetos para melhorar sua parte de tomada de decisão. “Considerando 
alguns drivers do setor, como pressão do mercado, gestão pelos requerimentos regula-
tórios, faturamento e redução de custos, é preciso analisar os dados que ajudem a em-
presa a aumentar sua rentabilidade e ter uma maior visibilidade dos seus sinistros para, 
assim, ter uma melhor administração e redução de custos”, explicou Priscila.

Segundo ela, atualmente, é fundamental ser rápido para gerar um novo produto, con-
siderar as situações que já foram previstas, lidar com o desconhecido, ter um maior 
controle na questão regulatória, na área de gestão, principalmente !nanceira, e otimizar 
a criação de produtos.

Na área de gestão de risco, Priscila a!rmou ser importante ter uma estratégia de 
prevenção contra fraudes. Ela também lembrou que a necessidade de entregar as de-
monstrações aos diferentes órgãos regulatórios, com todas as diferentes informações 
que exigem, representa um grande grande desa!o nas seguradoras. É preciso controle 
e tempo para organizar tudo isso.

Na questão da otimização de criação de produtos, é preciso permitir que o processo 
de informação seja centralizado para que os usuários possam trabalhar com ela; os da-
dos organizados de forma mais estruturada ajuda as empresas a terem uma vantagem 
competitiva e uma produtividade maior. “Diversas pesquisas mostram que a compe-
titividade depende muito da informação assertiva e da resposta rápida à demanda de 
mercado”, analisou Priscila.

Com base nisso, a especialista a!rma que é fundamental analisar todos os indicadores 
dentro da cadeia de seguros, desde a relação com o cliente, per!l do cliente até o mix 

Reinaldo Amorim (PwC), Cristiane Alves (ABGR), Eduardo Takahashi (Marsch), Max Thiermann (Allianz)

Priscila Siqueira (Oracle)
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de produtos que a seguradora pode oferecer. “Ter uma informação com a tendência, o 
desempenho pela área e os dados gerenciais e operacionais da companhia para analisar 
o per!l dos clientes que eu tenho”, avaliou Priscila.

Seguindo essa mesma linha, a organização também deve trabalhar com os indica-
dores na área de sinistro. “Analisar meu índice de sinistralidade, toda a adequação de 
prêmios por região, média de pagamentos, tipo de apólice, desempenho de recuperação, 
número de sinistros atrasados, até chegar ao operacional: quais são os sinistros mais re-
levantes por grau de severidade?”, observou Priscila. Ou seja, ter todas as informações 
prontas de maneira que a empresa consiga entregar ao cliente uma assertividade maior 
em termas de reserva, diminuir o tempo no ciclo de sinistro (da entrada do pedido à sua 
liquidação), desde a entrada do pedido até a sua liquidação, detectar melhor as suspeitas 
de fraude antes que elas se tornem uma despesa, analisar as tendências que determinam 
a causa do sinistro e entender o que precisa ser melhorado.

“Estamos notando que o modo como a informação é entregue interfere na maneira 
como eu reduzo os meus custos”, a!rmou Priscila.

Além disso, é importante ter uma análise geoespacial de todos esses indicadores cita-
dos pela executiva. Segundo ela, normalmente, as carteiras das seguradoras são analisa-
das de acordo com a região. “A nossa proposta é considerar outras questões junto a isso. 
Por exemplo, se eu quero analisar minha carteira por tipo de automóvel e como estou 
negociando dentro das regiões. Por que não avaliar também por tipo de automóvel, tipo 
de montadora, por idade, por tipo de sinistro e por ocorrência?”, destacou. Com isso, é 
possível cruzar as informações em mapas geoespaciais e tecer um melhor detalhamento 
dos clientes. Mas, sobretudo, Priscila ressalta que é preciso ter uma interação entre as 
análises e o mapa.

Mercado
Eugênio destacou que o processo de abertura do mercado de seguros, iniciado em 

2001, ainda acontece de forma gradual. “Nós não estávamos preparados. O mercado 
hoje carece de bons pro!ssionais para dar uma maior velocidade ao setor. Acho que esse 
é o grande desa!o da indústria de seguros e resseguros: educação e melhoria na questão 
de transferência de risco e de gestão de risco.”

Por outro lado, na percepção do executivo o setor tem dado passos importantes para 
oferecer produtos mais so!sticados, o que antigamente não era possível no Brasil, dada 
a quase oferta única de resseguro. “Hoje, segurado e consultor têm muito mais pos-

José Antonio Precinotti (Bes), Keyler C. Rocha (IBEFSP), José Ronoel Piccin (JRP)

sibilidades de escolher a composição do 
seu programa de seguro do que há três 
ou quatro anos e, futuramente, terão um 
leque maior ainda para resolver riscos que 
não quiserem reter.”

Cristiane ressaltou que, em relação aos 
gerentes de risco, o sentimento de despre-
paro foi ainda maior, porque não estavam 
habituados a renovar. Segundo ela, não 
existia essa preocupação com gestão de ris-
co. “Acredito que muito por isso, as empre-
sas não tenham a cultura de gerenciamento 
de risco. Elas não têm o entendimento de 
que é necessário fazer investimentos na sua 
fábrica e trabalhar com proteção.”

Além disso, o processo de desmono-
polização do resseguro, iniciado no !nal 
de 2007, também não terminou, segundo 
Max. “O mercado não está completamen-
te liberado. Há uma série de restrições.”

Na opinião de Max, o Brasil não mudou 
apenas o mercado de seguros e ressegu-
ros, mas a economia como um todo está 
se transformando e irá mudar mais ainda 
daqui para frente. Não existe mais ne-
nhum lugar e nenhum momento seguro. 
“Por isso, é fundamental re"etir em todos 
os riscos que você está disposto a aceitar 
no seu dia a dia. É um trabalho de análise.”

O risco é uma atividade do ser huma-
no, a!rmou Eugênio. “Não existe mais 
risco empresarial ou pessoal. Mesmo 
dentro de casa você corre risco.” O con-
selho que o executivo deixou é pensar um 
pouco a respeito do risco e ter consciên-
cia de que ele existe. 

Luiz Roberto Calado (Brain)
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Seminário IFRS

Para apontar e discutir questões tributárias relacionadas à implantação das normas internacionais de contabilidade (IFRS), o 
IBEF SP promoveu, no dia 9 de dezembro, no Hotel Gran Hyatt São Paulo, o Seminário “Impactos Tributários do IFRS”, 
patrocinado pela Deloitte, Ernst & Young Terco e PricewaterhouseCoopers. O encontro reuniu especialistas em tributação do 

Ministério da Fazenda, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e das patrocinadoras.
A lei nº 11.638, sancionada pelo Governo Federal brasileiro no !nal de 2007, alterou a antiga lei das Sociedades Anônimas, de 1976, 

que determinava que todas as empresas brasileiras de capital aberto deveriam apresentar seus demonstrativos !nanceiros elaborados 
segundo a norma internacional de contabilidade, a IFRS.

“Para a Receita Federal, tudo começou com essas alterações que ocorreram na lei das S/As, que se referiram basicamente à escri-
turação contábil e à elaboração de demonstrações !nanceiras. Ou seja, essa nova lei alterou a contabilidade das Sociedades Anôni-
mas”, a!rmou Gilson Hiroyuki Koga, auditor Fiscal da Receita Federal da área de Fiscalização de Curitiba.

A Lei das S/As, de número 6.404/76, foi reformulada pelas leis 11.638/2007 e 11.941/2009, assim como pelas normas da CVM.  
A nova legislação determina que as demonstrações !nanceiras das companhias abertas terão de observar as normas da comissão e 
serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados. Portanto, a contabilidade das S/As con-
tinua a ser balizada pelas normas da CVM – segundo Gilson, principalmente em relação às companhias de capital aberto.

Essas mudanças, segundo o auditor, alteraram o critério de reconhecimento de receitas e despesas. Os tributos que poderiam sofrer 

!)*+,-./%-0123-401./%5.%!$6(
Especialistas debatem questões relacionadas às normas internacionais de contabilidade 
e sua implantação no Brasil

André de Souza (Ernest & Young), Gilson Koga (RFB), Mauricio Bianchi (Deloitte), Claudio Yano (Ernest & Young), Roberto Goldstajn (IBEFSP),  
Keyler C. Rocha (IBEFSP), Claudia L. Pimentel (Cotir), Alessandro Broedel (CVM), Carlos Iacia (PwC), Edison Fernandes (GV Law eGV Management) 
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esse impacto tributário, em termos da Receita Federal, seriam o 
IRPJ (Imposto de Renda – Pessoa Jurídica), CSLL (Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido), PIS (Programa de Integração 
Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social).

O IRPJ pode ser apurado sob as formas de lucro real e lucro pre-
sumido. Na avaliação de Gilson, o lucro real é o mais importante, 
pois é a forma de veri!car o IRPJ aplicável às maiores empresas.

Isso porque no artigo 6º, do Decreto-lei 1.598, de 1997, diz 
que o lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adi-
ções, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela 
legislação tributária. A mesma lei (artigo 67, inciso 11) determina 
que o lucro líquido do exercício deverá ser apurado a partir do 
primeiro exercício social iniciado após 31 de dezembro de 1977, 
com observância das disposições da legislação de 1976.

Ou seja, de acordo com o Decreto-lei 1.598, o lucro real tem 
como base o lucro da Lei das S/As. Portanto, se o critério de 
reconhecimento de receitas e despesas da Lei das S/As for mo-
di!cado, o lucro é alterado consequentemente. “É por isso que 
nós da Receita Federal entendemos que aquelas alterações que 
ocorreram na Lei das S/As tinham, sim, impactos tributários”, 
a!rmou Gilson.

Para que tais mudanças não tivessem efeitos, foi editada a MP 
449, de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009, 
quando foi criado o RTT (Regime Tributário de Transição) para 
dar neutralidade tributária a essas alterações (considerando os 
métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 
2007). Para tanto, a instrução normativa 949, de 2009, regula-
mentou o RTT e instituiu o FCONT (Controle Fiscal Contábil 
de Transição), destinado de forma obrigatória e exclusiva às pes-
soas jurídicas sujeitas cumulativamente ao lucro real e ao RTT.

“O RTT foi instituído com o propósito da neutralidade tribu-
tária. Por isso, quando tivemos a transição, entre 2007 e 2008, 
ele foi muito importante, para garantir que não haveria impacto 
tributário. Mas agora temos que seguir em frente. O RTT está 
!cando longo demais”, a!rmou Claudia Lucia Pimentel, coorde-
nadora de Tributos sobre a Renda, Patrimônio e Operações Fi-
nanceiras (Cotir) e coordenadora-geral substituta de Tributação 
da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

“A continuidade do RTT irá trazer muitos custos adicionais, 
principalmente aqueles jurídicos, porque, em minha opinião, é 

Gilson Hiroyuki Koga – RFB

um assunto que tende a dar muita margem à discussão e isso 
custa caro”, a!rmou Maurício Bianchi Ferreira, sócio de consul-
toria tributária da Deloitte.

Algumas obrigações decorrentes do RTT:
I – Utilizar os métodos e critérios contábeis da legislação socie-

tária para apurar o resultado do período antes do IRPJ. “A em-
presa tem a sua contabilidade e ela considera todas as alterações 
na lei das S/As. Se for uma S/A de capital aberto, deve levar em 
conta todas as normas da CVM. A companhia apura o resultado 
e o lucro é esse que está no inciso I”, explicou Gilson;

II – Utilizar os métodos e critérios contábeis aplicáveis à le-
gislação tributária, para apurar o resultado do período para !ns 
!scais. “Para efeitos tributários, deve-se considerar os métodos e 
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. Nós en-
tendemos que há uma contabilidade, considerando os métodos e 
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. Nessa 
contabilidade, eu apuro o resultado e o resultado é esse valor que 
está no inciso II. Portanto, essa instrução normativa está dizen-
do que tem o lucro contábil societário e o lucro contábil !scal”, 
destacou Gilson;

III – determinar a diferença entre os valores apurados nos in-
cisos I e II;

IV – ajustar, exclusivamente no Lalur (Livro de Apuração do 
Lucro Real), o resultado do período apurado nos termos do inci-
so I, pela diferença apurada no inciso III. “Essa diferença nós ape-
lidamos lá na DIPJ [Declarações de Informações Econômico-
-!scais da Pessoa Jurídica] de ajuste do RTT”, a!rmou Gilson.

O FCONT é uma escrituração das contas patrimoniais e de 
resultado em partidas dobradas, que considera os métodos e cri-

RTT – As alterações introduzidas pelas Leis 11.638/2007 
e 11.941/2009 que modi!quem o critério de reconheci-
mento de receitas, custos e despesas computadas na 
apuração do lucro líquido do exercício de!nido no art. 191 
da Lei 6.404/76, não terão efeitos para !ns de apuração 
do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, deven-
do ser considerados, para !ns tributários, os métodos e 
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.



!"#$%&#'(!!"!!#$%&'()!*+,***

térios contábeis de 31 de dezembro de 2007 aplicados pela legis-
lação tributária. A utilização do FCONT é necessária à realiza-
ção dos ajustes efetuados no Lalur, não podendo ser substituído 
por qualquer outro controle ou memória de cálculo.

As sociedades empresárias, tributadas pelo lucro real, devem 
enviar a contabilidade da empresa para a Receita Federal atra-
vés do Sped (Sistema Público de Escrituração Digital), na página 
do Ministério da Fazenda na internet, em um arquivo chamado 
ECD (Escrituração Contábil Digital). Segundo Gilson, com isso, 
a Receita consegue calcular o lucro contábil de cada companhia 
para !ns societários. Mas e o lucro contábil para !ns !scais? Esse 
pertence ao FCONT.

Dessa forma, a Receita determinou que as empresas apresen-
tassem, através do Programa Validador e Assinador da Entrada 
de Dados para o FCONT (PVA-FCONT), os lançamentos 
realizados na escrituração contábil para !ns societários, que de-
vem ser expurgados, e os lançamentos considerando os métodos 
e critérios contábeis aplicáveis para !ns tributários, que devem 
ser inseridos. “Ou seja, existem, sim, duas contabilidades: aquela 
para !ns societários e aquela para !ns !scais”, ressaltou Gilson.

“No entendimento da Receita Federal há duas contabilida-
des pela questão da neutralidade tributária que é preciso adotar, 
conforme a lei 11.638 de que os critérios contábeis para !ns tri-
butários são os vigentes em 2007. Por isso, a nossa conclusão é 
de que há, sim, dois lucros existentes, dois lucros contábeis. Um 
com os critérios contábeis na lei atual das S/As e outro que seria 
calculado de acordo com os critérios de 2007”, a!rmou Claudia.

Já para Alexsandro Broedel Lopes, diretor da CVM e profes-
sor do Departamento de Contabilidade da FEA-USP, há três 
contabilidades. “Concordo com o lucro real e com o lucro so-

cietário, mas temos ainda o resultado abrangente, que é a nova 
demonstração trazida pelo IFRS.”

“Quando se discute balanço !scal, se há ou não balanço so-
cietário, se irá ser feito FCont, se é feito o ajuste via Lalur, eu 
confesso que não vejo muita diferença. Acho que a tendência 
é se, do ponto de vista comercial e societário, você tem o lucro. 
Por isso, acredito que lucro, patrimônio líquido e lucro distribuído 
são sempre lucro, que decorre da apuração contrária aquela de-
terminada pela legislação vigente”, destacou Carlos Iacia, sócio 
da PwC.

Além disso, Gilson lembrou que a Lei 11.941 diz que o RTT 
será aplicável também à apuração do IRPJ com base no lucro 
presumido, do CSLL, do PIS/Pasep e da COFINS.

Na avaliação de Claudia, há uma grande necessidade em subs-
tituir o RTT por uma legislação !scal mais alinhada com os novos 
critérios contábeis, para facilitar o cumprimento das obrigações 
tributárias e reduzir as dúvidas e os litígios. E quais são as limita-
ções do RTT? Dúvidas na interpretação da legislação tributária, 
di!culdades para o contribuinte e para o Fisco, estagnação nos 
critérios contábeis de 2007, total defasagem entre a legislação tri-
butária e os novos critérios contábeis e di!culdade na alteração 
da legislação do IRPJ e da CSLL, pois a lei tributária deve fazer 
referência a artigos já revogados ou com nova redação.

Claudia destacou alguns modelos que estão sendo estudados 
para substituir o RTT:

Purista – Adoção dos novos critérios para !ns de tributação, 
considerando o lucro societário como lucro tributável. “Mas isso 
não seria interessante, pois sabemos que os critérios contábeis, 
muitas vezes, são baseados em outros princípios de "uxos de 
caixa futuro e não necessariamente são receitas tributárias já 
passíveis de tributação”, explicou.

Publicação – Uma contabilidade das empresas ainda nos cri-
térios antigos. “Mas reconhecemos que isso seria um retrocesso 
no processo de convergência das normas internacionais e que 
não seria bom para o Brasil.”

Contabilidade Fiscal – Criar uma contabilidade desassocia-
da da contabilidade societária. “Nesse caso, teríamos um grande 
problema no aumento do custo de conformidade das empresas 
de agora precisar elaborar duas contabilidades.”

Ajuste no Lalur ou no FCont – Adoção da legislação so-
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cietária e fazer os ajustes no Lalur como era antigamente. “Aqui 
temos um problema sério que é em relação ao princípio da lega-
lidade versus os novos princípios contábeis. Só se pode tributar 
aquilo que está na lei e isso é querido tanto pelos contribuintes 
quanto pelo Fisco. Já os novos princípios contábeis não têm essa 
relação tão forte, tanto que o processo de convergência das nor-
mas internacionais está sendo implementado de forma dinâmica 
e, muitas vezes, via regulamentações pelo CPC [Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis].”

Os CPCs, segundo Alexsandro, tratam de pontos que não es-
tão na legislação societária e que, muitas vezes, têm até uma an-
tinomia com a legislação. No entendimento da CVM, a lei 11.638 
trouxe um novo regime contábil e determinou que a comissão 
adote as normas internacionais de contabilidade. “A lei diz que 
podemos fazer um convênio com o CPC e emitir nossas pró-
prias normas, mas devemos emitir as normas internacionais de 
contabilidade. Então, para nós, essa é uma legislação posterior, 
especí!ca e que trouxe um poder e dever à CVM.”

Livro de Ajuste da Convergência – Uma nova solução 
pensada pela Receita Federal. A proposta seria ter uma contabi-
lidade societária na Lei das S/As apenas com a retirada de alguns 
critérios contábeis com grandes impactos tributários indesejados 
e geradores de problemas. Os outros critérios, segundo Claudia, 
!cariam em um segundo momento em um livro que a Receita 
está chamando de Ajuste da Convergência. “Dos critérios con-
tábeis que temos hoje, identi!camos o leasign e o ajuste a valor 
justo de uma forma geral como preocupantes. Esses !cariam 
para um segundo momento.”

Claudia destacou que, com o Livro de Ajuste da Convergên-
cia, é possível eliminar o problema do princípio da legalidade con-
tra os novos princípios contábeis, existentes no modelo de Ajuste 

no Lalur. “Nós teríamos regras na lei àqueles critérios contábeis 
que valem para !ns tributários, acabando com a instabilidade 
decorrente do processo de convergência para os contribuintes e 
para o Fisco. Teríamos o ponto de partida para o lucro real para 
!ns tributários e estabilidade.” Além disso, ela ainda ressaltou 
que o livro daria maior agilidade para o processo de convergên-
cia, uma vez que os critérios poderiam ser introduzidos mediante 
ato infralegal, sem provocar efeitos tributários.

Perspectivas para o RTT
A primeira pergunta que deve ser feita é sobre a manutenção 

do regime. Carlos disse que essa não parece ser a melhor alter-
nativa – e, talvez, nem mesmo seja uma opção. Outra dúvida 
é em relação à instituição do balanço !scal para cálculo dos 
tributos. O executivo a!rmou que há alguns casos em que o 
IFRS se dá somente no balanço consolidado da empresa, ape-
nas para !ns de publicação. Há diversas situações. Portanto, é 
preciso chegar a um ponto que atenda as mínimas necessidades 
tanto do lado do contribuinte quando do lado das autoridades 
!scais. Há também uma discussão em torno da elaboração das 
demonstrações !nanceiras em duas fases: adoção parcial dos 
CPCs/IFRS para !ns !scais e adoção dos demais (full IFRS) 
para !ns societários.

Carlos também abordou a possibilidade da elaboração de um 
único balanço societário, base para adições, exclusões e ajustes 
das diferenças entre critérios contábil e !scal, via Lalur. Para 
ele, o caminho ideal seria a neutralidade !scal, o menor custo 
de readaptação dos sistemas corporativos e a diminuição das 
complexidades na elaboração das demonstrações !nanceiras e 
na apuração dos impostos. Todavia, há uma discussão em torno 
da tributação que se dá em cima do acréscimo patrimonial que 
existe no empreendimento. A pergunta, então, é: se a sociedade 
modi!ca a forma de mensurar esse acréscimo, é possível preva-
lecer a neutralidade do ponto de vista econômico?

“A neutralidade !scal foi concebida para que não signi!casse 
aumento de arrecadação para as autoridades !scais ou redução, 
e vice-versa, aumento de pagamento ou redução para o contri-
buinte”, destacou Carlos.

Essas são questões que devem ser debatidas pelas entidades e 
pela Receita Federal. “A carga tributária brasileira é signi!cativa 
e não só do ponto de vista de quanto se paga de imposto, mas a 
carga que decorre da obrigação acessória que se deve cumprir”, 
completou Carlos.

O fundamental, na avaliação de Cláudio Yano, diretor exe-
cutivo da Ernst & Young Terco, é tentar administrar o RTT e 
elaborar um cenário pós-RTT um pouco menos traumático.

Patrimônio líquido
A ideia da convergência aos padrões internacionais de contabi-

lidade é dar transparência às demonstrações !nanceiras. Cláudio 
destacou que muitos dos novos métodos e critérios contábeis 
convergem para efeitos no patrimônio líquido.Carlos Iacia (PwC)
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Segundo ele, alguns ajustes afetam o patrimônio líquido, uns 
com impactos diretos, e outros indiretos, via resultado, lucros 
acumulados, entre outros:

Ativo circulante – há uma discussão em relação à subjetivi-
dade no estabelecimento nas taxas de desconto. As operações 
de derivativo, que são marcadas a mercado, não eram registra-
das na contabilidade brasileira e agora passaram a ser.

Investimentos – as empresas devem realizar o PPA (Purcha-
se Price Allocation) e fazer uma alocação entre ativos e passivos 
em relação à entidade adquirida. Nesse sentido, quais são as no-
vas métricas para se reconhecer o ágio? Essas métricas deve-
riam servir também para !ns !scais?

Em relação ao deságio, pelas novas regras contábeis, ele vai 
direto para o resultado, enquanto que para !ns !scais deve ser 
lançado junto aos investimento que lhe deu causa.

Já sobre a equivalência patrimonial, Cláudio a!rmou que, se 
existem dois patrimônios líquidos, um na escrituração societária 
e um na !scal, a dúvida é se haverá duas equivalências patrimo-
niais também. “A rigor, muito se discute se isso teria algum efeito 
prático, porque a equivalência é neutra para !ns !scais, uma vez 
que, quando positiva, ela é excluída na apuração dos tributos e, 
quando negativa, é adicionada. Mas não podemos perder de vis-
ta que a equivalência tem o poder de alterar o valor do investi-
mento. Portanto, em uma situação de alienação do investimento, 
pode haver um maior ou menor ganho de capital.”

Ativo imobilizado – há nesse aspecto a !gura do “deemed 
cost”, uma prática exclusiva na adoção inicial do CPC respectivo. 
Cláudio ressaltou que existe uma discussão sobre as mudanças 
nas taxas de depreciação, objeto de algumas soluções de consul-
tas por parte das autoridades !scais, que culminou no parecer 
normativo da Receita Federal nº 1, de agosto de 2011, que con!r-
mou a possibilidade de enquadramento do tema da depreciação 
no RTT via ajustes no FCont.

Nesse âmbito, há ainda a questão do impairment, que não exis-
tia antes e muito se assemelha a uma provisão. Outra mudança 
é em relação ao tratamento contábil do leasing !nanceiro, no 
qual, a partir de agora, as empresas acionam os bens do ativo 

imobilizado, objetos de contrato de leasing e, em contrapartida, 
há um passivo. “Tudo isso deve ser revertido para !ns !scais no 
FCont”, a!rmou Cláudio.

Ativo intangível – Cláudio citou o exemplo das concessões 
e dos ativos biológicos como objetos de grande impacto nas de-
monstrações !nanceiras e que podem fazer com que a escritura-
ção societária !scal tenha diferenças muito relevantes.

Resultado – há diversos ajustes impactando esse item. Cláu-
dio destacou o Reconhecimento das Receitas com base na tradi-
ção e não simplesmente no momento do faturamento. Há tam-
bém a !gura do Stock Options, no qual as empresas antes não 
contabilizavam tais valores e agora passam a reconhecer pelo 
regime de competência.

Passivo – o caso mais comum é o de ajuste a valor presente 
nas contas a pagar. “Há uma discussão em relação às taxas de 
desconto a serem aplicadas, que causam certo desconforto para 
a Receita Federal em aceitar os efeitos !scais de ajuste dessa 
natureza”, analisou Cláudio.

Ajustes de avaliação patrimonial – geogra!camente, essa 
conta está junto com o lucro acumulado, mas tem uma natureza 
própria. “Na verdade, ela recebe a contrapartida de uma série de 
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ajustes relacionados aos novos métodos e critérios contábeis, no-
tadamente aqueles que dizem respeito a marcação e mercado”, 
ressaltou Cláudio.

“Em seu conceito, o FCont é relativamente simples. Mas o 
seu preenchimento não é tão simples assim. Muitos FConts que 
foram enviados pelos contribuintes devem conter erros, porque 
no início não havia a percepção por parte das empresas de que 
todos os ajustes relacionados ao RTT deveriam ser menciona-
dos no FCont. Muitas companhias só reportavam aqueles que 
afetavam o resultado”, destacou Cláudio. Isso porque o postula-
do do RTT é o reconhecimento de receitas, custos e despesas. 
Mas, na realidade, todos os ajustes relacionados ao RTT, mesmo 
aqueles feitos entre contas patrimoniais, devem ser reportados.

“Muitas empresas utilizam o balanço societário, porque é este 
que está registrado em seus livros comerciais. Por isso, até que 
a Receita Federal emita um ato normativo determinando qual 
seria esse patrimônio líquido, nós iremos conviver com essas in-
decisões”, avaliou Cláudio.

Alguns ajustes !scais podem ser afetados pelo valor do patri-
mônio líquido. A primeira delas diz respeito às regras de Thin 
Capitalization. “São aquelas proporções do endividamento em 
relação ao patrimônio líquido, que diferem se a empresa está es-
tabelecida em paraíso !scal ou regime !scal privilegiado”, a!r-
mou Cláudio.

Os preços de transferência também podem ter algum efeito 
em relação aos diversos métodos que se apoiam em valores da 
contabilidade. De qual balanço as empresas irão extrai esses va-
lores para calcular os ajustes de preços de transferência?

O diretor da Ernst & Young ainda destacou o juros sobre 
capital próprio. Qual seria o patrimônio líquido que serviria 
de métrica para cálculo e que também balizaria os limites de  
dedutibilidade? Segundo ele, os juros sobre capital próprio, desde 
a sua criação (na lei 9.249) tem uma conotação societária. Por 
isso, é tendência das empresas seguir o balanço societário para 
fazer esse cálculo. Mas, no caso de excesso de juros calculados 
em relação aos 50% de lucros acumulados ou 50% do resultado 
do exercício, o certo seria seguir o balanço societário ou o !scal? 
Cláudio também lembrou que há um dispositivo na lei do juros 
sobre capital próprio (o artigo 59, da lei 11.941) que menciona que, 
para !ns de cálculo, não se computa nas contas do patrimônio 
líquido a conta de ajustes de avaliação patrimonial. “Por que esse 
dispositivo mandaria desconsiderar essa conta se não fosse para 
olhar para o balanço societário?”, questionou Cláudio. Na inter-
pretação da Receita Federal, essa determinação serviu somente 
para as companhias que não !zeram a opção pelo RTT no biê-
nio 2008/2009, mas, segundo Cláudio, o artigo 59 não menciona 
essa exceção e não foi revogado, continuando em vigor e aumen-
tando as dúvidas em relação ao cálculo.

O juros sobre o capital próprio, segundo Claudio, tem uma 
conotação societária, tanto que podem ser imputados aos divi-
dendos mínimos obrigatórios. “Por isso, na medida em que haja 
um descolamento entre a base de cálculo e o juros sobre o ca-

pital próprio, tomando-se como métrica o balanço !scal, pode 
ser difícil, em alguns casos até impossível, imputar os dividendos 
obrigatórios que seguem a métrica societária.”

Claudia destacou que, na visão da Receita Federal, a empre-
sa pode pagar o quanto quiser de juros sobre capital próprio.  
Mas o limite que a companhia tem de dedutibilidade, de isenção, 
é aquele !xado pela lei 9.249.

Se existem dois patrimônios líquidos, dois resultados diferentes 
e lucros acumulados diferentes, Cláudio analisou que o saldo da 
conta de lucros acumulados que poderia ser passível de distribui-
ção aos sócios e acionistas de forma isenta, conforme prevê o 
artigo 10, da lei 9.249, seria o lucro societário. Mas e se o lucro 
societário for inferior ao !scal? Ainda não há uma resposta certa 
para essa pergunta. Na prática, as empresas têm distribuído os 
lucros societários e o feito de forma isenta.

O mesmo se aplica no caso da equivalência patrimonial.  
Se existem dois patrimônios líquidos, deveriam existir duas equi-
valências patrimoniais? “As empresas não estão fazendo isso, até 
porque para se fazer uma equivalência do balanço !scal é preciso 
ter acesso ao balanço !scal da outra empresa controlada ou co-
ligada”, explicou Cláudio. Supondo-se duas equivalências patri-
moniais, pode haver dois ágios distintos - um para !ns societários 
e um para !ns !scais?

Outro ponto que pode ser impactado pelo patrimônio líquido 
são os eventos especiais, como as fusões, cisões ou incorpora-
ções. “Essas operações acontecem e têm ocorrido mesmo na 
vigência do RTT e a discussão é se os atos societários informam 
os valores dos balanços societários, sem esquecer que tais saldos 
societários podem ter outro saldo para !ns !scais que são aque-
les controlados no FCont. Será que nesses casos as empresas 
poderiam levar também os saldos do FCont para !ns !scais ou 
não?”, questionou Cláudio. A lei ainda não regulamentou esse 
tema, portanto, há uma lacuna legal, criando indecisão e muita 
inde!nição.

Por conta das diferenças dos critérios contábeis, os saldos de lu-
cros acumulados também são distintos. Se uma empresa fez um 
aumento de capital com os lucros acumulados com base nos saldos 

Mauricio Bianchi (Deloitte)
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do balanço societário, e o balanço !scal era inferior, como este úl-
timo vai re"etir a capitalização vai ser re"etida no balanço !scal?  
A conta não fecha, a!rmou Cláudio. Por isso, muitas empresas têm 
di!culdade em reportar situações como essa no FCont.

Por !m, Cláudio citou a perda de prejuízos !scais na cisão 
parcial como um ajuste que pode ser impactado pelo valor do 
patrimônio líquido. Nesse caso, as empresas que têm prejuízos 
!scais perdem proporcionalmente a parcela cindida do patrimô-
nio líquido. Mas o que é esse patrimônio líquido? “Esse é outro 
tema que não está de!nido. Deve haver companhias consideran-
do esse cálculo com base na métrica societária e outras levando 
em conta a métrica !scal”, a!rmou Cláudio.

Teste de recuperabilidade
O objetivo do teste de recuperabilidade – ou teste de impair-

ment – é assegurar que o valor contábil líquido de um ativo, ou 
grupo de ativos de longo prazo, não seja superior ao seu valor 
recuperável, o qual é de!nido como o maior montante entre o 
valor líquido de venda e o valor em uso. Ao !nal de cada período 
de report, segundo Maurício, a empresa deve revisar os seus ati-
vos para identi!car se os indicadores de impairment estão presen-
tes, ou seja, se o valor do custo excede o valor recuperável. “Não 
podemos esquecer que o ágio e outros intangíveis com vida útil 
inde!nida passam pelo teste de ‘impairment’ no mínimo uma vez 
por ano, quando é feito o cálculo do valor recuperável”, o sócio 
de Consultoria Tributária da Deloitte.

Maurício ressaltou que um valor reduzido por essa provisão do 
impairment não pode estar abaixo do seu valor de uso, ou do seu 
valor de mercado líquido do custo de venda ou de zero. “Após 
a contabilização da provisão para impairment, a depreciação é 
ajustada prospectivamente e, a partir de então, a reversão da 
provisão para perdas por impairment de anos anteriores é permi-
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tida em certos casos, mas proibida para perdas de impairment no 
ágio. Assim, a reversão deverá ser contabilizada no resultado do 
exercício, quando o valor recuperável exceder o valor residual do 
ativo”, explicou.

De acordo com a legislação !scal, do regulamento do Imposto 
de Renda, o artigo 355 diz que “somente são dedutíveis as provi-
sões expressamente autorizadas pelo Decreto”. Antes, segundo 
Maurício, essa provisão de investimento não era dedutível, a não 
ser que fosse comprovada a perda como sendo permanente.

O artigo 355 do regulamento do Imposto de Renda diz que 
“poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada perí-
odo de apuração, a importância correspondente à diminuição do 
valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da 
natureza e obsolescência normal”. Porém, o parágrafo 4º diz que 
“o valor não depreciado dos bens sujeitos à depreciação, que se 
tornarem imprestáveis ou caírem em desuso, importará em redu-
ção do ativo imobilizado”.

Custo atribuído
Como advento do CPC 27 (Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis – Ativo Imobilizado), no qual fez-se testes sobre a 
taxa de depreciação e a recuperação dos ativos imobilizados, 
veio o ICPC 10 (Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo 
Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos Pronuncia-
mentos Técnicos), tratando da possibilidade de se criar um custo 
atribuído. Esse seria o caso, o valor do seu ativo estivesse supe-
rior ou inferior ao valor contabilizado.

O pronunciamento do custo atribuído abrange o processo de 
revisão inicial e periódica das taxas de depreciação e valor residu-
al dos bens do ativo imobilizado. Também envolve os requisitos 
necessários a esse processo de revisão periódica, a possibilidade 
de atribuição de novo custo para os bens do ativo imobilizado e 
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de propriedade para investimento, de forma convergente com as 
normas internacionais. O CPC 28 ainda estabelece a possibilida-
de de utilização do critério do custo ou do valor justo para o ativo 
“Propriedade para Investimento”.

Maurício a!rma que é preciso uma atenção especial a atribui-
ção desse novo custo, pois era algo que não existia na legislação 
anterior. “Antes, fazíamos apenas a reserva de reavaliação, mas 
não se atribuía esse novo custo de acordo com as normas esta-
belecidas pelo CPC e pelo ICPC 10. Isso teve início em janeiro 
de 2010”, lembrou o executivo da Deloitte.

Dessa forma, na adoção dos pronunciamentos relacionados ao 
ativo imobilizado, a administração pode identi!car bens ou con-
junto de bens que apresentem valor contábil substancialmente 
inferior ou superior ao valor justo. Segundo Maurício, esse é o 
custo atribuído.

A reavaliação estava prevista na Lei 6.404 (artigo 182, pará-
grafo 3º) a qual dizia que “serão classi!cadas como reservas de 
reavaliação as contrapartidas de aumentos de valor atribuídos a 
elementos do ativo em virtude de novas avaliações com base em 
laudo nos termos do artigo 8º, aprovado pela assembleia geral”.

Com o decreto 1.598 – em seu artigo 35 – foi determinado 
que “a contrapartida do aumento de valor de bens do ativo per-
manente, em virtude de nova avaliação baseada em laudo nos 
termos do artigo 8º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
não será computada no lucro real enquanto mantida em conta 
de reserva de reavaliação”.

O artigo 8º da Lei das S/As estabelece que o laudo indicará 
os “critérios de avaliação e dos elementos de comparação adota-
dos” e estará “instruídos com os documentos relativos aos bens 
avaliados”, que é diferente daquele conceito de valor justo.

Sobre o ativo imobilizado, segundo Maurício, o decreto 1.598 
tinha previsões diversas de como seria realizado o bem reavaliado 
e a reserva de reavaliação. Posteriormente, houve uma mudança 
na lei e foi promulgada a lei 9.959, que dispôs: a contrapartida da 
reavaliação de quaisquer bens da pessoa jurídica somente poderá 
ser computada em conta de resultado ou na determinação do lu-
cro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro 
líquido quando ocorrer a efetiva realização do bem reavaliado.

“Quando comparo a reserva de reavaliação que existia na lei 
6.404 com aquilo que é trazido pelo CPC, vejo que tenho dois 
arcabouços jurídicos diferentes e tem regras especí!cas para 
cada um. Isso me leva a crer que o custo atribuído não se con-
funde com a reserva de reavaliação e, portanto, deveria estar 
também no RTT para todos os !ns”, avaliou Maurício.

Alexsandro destacou que, do ponto de vista da adoção do 
IFRS nas companhias abertas, o processo é um sucesso. “Nós já 

passamos pelo primeiro ano e tivemos um volume de problemas 
muito menor do que imaginamos. Inclusive estive com o novo 
presidente do Iasb, que disse que nós somos o caso mais bem 
sucedido de adoção de IFRS no mundo.”

Portanto, apesar dos debates, Alexsandro diz que o RTT foi 
uma saída muito importante para esse processo de transição e, 
agora, é preciso estabelecer o regime tributário que irá vigorar 
pelos próximos anos.

“Estamos caminhando com uma velocidade importante, no 
sentido de dar passos lentos e sólidos para não dar passos para 
trás. Acho que tivemos o RTT, que cumpriu perfeitamente a 
sua função e teremos agora a migração do regime temporário 
para o permanente. Esse processo tem de ser feito. Já !zemos 
isso com a adoção do IFRS”, !nalizou Alexsandro.

O presidente do Conselho de Administração do IBEF SP, 
Keyler Carvalho Rocha, encerrou o evento agradecendo os pa-
lestrantes e aos patrocinadores PwC, Deloitte e Ernst & Young 
Terco. “Espero que o IBEF SP continue esclarecendo as dúvidas 
tributárias existentes.” 

André Rodrigues (Rhodia)

Keyler C. Rocha (IBEFSP)

Valor justo líquido de despesa de venda: montante a ser 
obtido pela venda de um ativo ou de unidade geradora de caixa 
em transações em bases comutativas, entre partes conhecedoras 
e interessadas, menos as despesas estimadas de venda.
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Pro!ssionais discutem principais conceitos e aplicação de impostos na 
produção brasileira, durante café da manhã promovido pelo IBEF SP

Por Redação / Fotos: Rui Akira

Café da manhã
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Com o recente anúncio do governo de que pretende reduzir as taxas de PIS/COFINS sobre a produção 
de etanol – a !m de aumentar a produção do combustível – o IBEF SP promoveu, no dia 7 de dezembro, 
realizado na sede do IBEF SP.

Para o professor de Direito da FGV (Fundação Getulio Vargas) e consultor em matéria tributária, Marco Aurélio 
Greco (que abriu o encontro), a implantação do PIS/COFINS foi originada de uma pressão política e realizada pela 
Receita Federal. “Os responsáveis pelo IPI [Imposto sobre Produtos Industrializados] realizaram um mecanismo não 
cumulativo e enviaram para os responsáveis do Imposto de Renda veri!carem a parte !nanceira. Tudo foi feito com 
a experiência da Receita Federal, sem abranger os Estados. Na minha opinião, os problemas de hoje são resultado do 
enfoque inicial que foi dado à sistemática do imposto.”

O debate em torno do conceito de insumo não é de hoje. Gilberto de Castro Moreira Junior, diretor da Ernst & 
Young Terco, conselheiro do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) e membro do Tribunal de Ética 
da OAB SP, citou alguns casos. “Em 2008, por exemplo, tratamos dessa questão e já houve divergência dos conse-
lheiros, mas prevaleceu a ideia do conceito de IPI. Em outro momento, se discutiu a questão do seguro ser utilizado 
como insumo e, naquela época, esse tipo de produto já se caracterizava como insumo previsto na legislação do IRPJ 
[Imposto de Renda – Pessoa Jurídica]. Houve também uma discussão a respeito da taxa de administração dos car-
tões de crédito, se poderia ser considerada ou não insumo.”

De acordo com as leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, o regime da não cumulatividade do PIS e COFINS 
prevê o abatimento de créditos que se referem a algumas despesas suportadas pelos contribuintes dos valores de-
vidos a título de tais contribuições. Em razão da inexistência da lei de!nindo o conceito desses créditos, a Receita 
Federal editou instruções normativas (247/2002 e 404/2004) para estipular quais gastos poderiam gerar créditos de 
PIS e COFINS. Em resumo, tais instruções permitem o abatimento de apenas alguns gastos, especi!camente dos 
insumos utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços.
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Nesse sentido, as instruções normativas de!nem como insumos passíveis de dedução da base de cálculo do PIS 
e da COFINS apenas “a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens 
que sofram alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação”.

Elidie Bifano, diretora de consultoria da PwC, destacou a natureza em que os insumos podem ser quali!cados: 
econômica (tudo que entra e tudo que sai), legal (IPI ou ICMS, porque por lei ele é de!nido como insumo físico) 
e jurídica (insumo que irá nascer do contexto da natureza do tributo e do contexto em que a legislação se coloca).

“A legislação do PIS/COFINS não cumulativo é de uma pobreza extraordinária. Ela considera que no Brasil só 
existem três segmentos de atividade: indústria, comércio e serviços. O que não é verdade. Nenhum de nós entra em 
um supermercado, por exemplo, imaginando que este faz apenas uma revenda de mercadorias. O supermercado 
oferece, além dos produtos, serviços de sapataria, jornais, faz operação !nanceira, entre outros”, destacou Elidie. 
Portanto, a partir do fato de que o insumo pode ter uma natureza jurídica dentro do contexto do tributo (que os 
negócios ou as atividades não se limitam a esses três conceitos), o grande referencial em matéria de PIS/COFINS é 
a natureza do tributo. E o que é esse tributo? A receita. A consultora explicou que se a receita é tributada, tudo em 
que é preciso incorrer para fazer essa receita deveria ser considerado como um insumo necessário.

Segundo Marco Aurélio, a lei não diz se certos bens de serviços são ou não insumos. Portanto, não é uma questão 
da natureza daquele determinado produto. “Um produto pode ou não ser gerador de dedutibilidade, na medida em 
que ele for utilizado como insumo.” Dessa forma, o debate gira em torno dos modos de utilização dos bens e serviços 
e não de quais são os produtos em si.

Na opinião de Leonardo Mussi da Silva (do escritório Mussi, Sandri & Pimenta Advogados), a grande importância 
dessa legislação não é o insumo em si. “Insumo se identi!ca em um item só. O crédito é sempre sobre despesas, 
custos, encargos, bens e serviços. Insumo é o elemento do dispositivo.” Leonardo concorda que o bem ou o serviço 
é utilizado como insumo e que, assim, o conceito é muito mais amplo do que a própria legislação do IPI – que nunca 
trouxe o conceito de insumo propriamente dito. “Ela utiliza a matéria-prima, o produto intermediário e as embala-
gens como insumo.”
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Café da manhã
Conceito

Dessa forma, Marco Aurélio 
destacou que é preciso cuida-
do com os conceitos. “É errado 
achar que as palavras têm um 
sentido único. Por exemplo, se 
eu usei a palavra insumo na legis-
lação de IPI não signi!ca que ela 
tem o mesmo conceito na legis-
lação de ICMS ou de Imposto de 
Renda. Dependendo do contex-
to onde elas são utilizadas, as pa-
lavras têm sentidos diferentes.”

Em termos de PIS e CO-
FINS, segundo Marco Aurélio, o insumo está relacionado com a 
receita. “Ele deve ter algum vínculo com a receita, e não com a 
ideia física do produto ou com o resultado.”

O artigo 3º, inciso 2, da lei 10.833, fala sobre os “bens e ser-
viços, utilizados como insumos na prestação de serviços e na 
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, 
inclusive combustíveis e lubri!cantes”. Mas combustível pode ser 
um insumo, se não é um produto que eu vendo? Segundo Marco 
Aurélio, o insumo pode ter diversos sentidos. Um é o econômico, 
no qual determina que, desde que um determinado item compo-
nha um dos fatores de produção (capital ou trabalho), ele pode 
ser considerado insumo daquele resultado. Há também o critério 
físico, um elemento que compõe o produto ou é consumido no 
processo de produção. “O econômico está mais relacionado com 
Imposto de Renda, e o físico com o IPI”, ressaltou Marco Aurélio. 
O terceiro sentido é o funcional, algo utilizado como insumo que 
tem vínculo com a atividade desempenhada pelo contribuinte, da 
qual decorrerá a receita, que é o pressuposto de fato do imposto. 
Além disso, serviços podem ser insumos tanto da produção de 
prestação de serviços quanto da produção ou fabricação de bens.
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Os bens de serviços são utilizados como insumos quando es-
tão ligados aos fatores de produção, que tenham sido adquiri-
dos ou obtidos pelo contribuinte e onerados pelas contribuições. 
“A ideia básica é que o insumo tenha sido tributado, que seja 
relevante para o processo de produção e fabricação, para o pro-
duto ou para o bem, em função do qual se resultará uma receita 
onerada pelas contribuições. Esse é o meu desenho do que seria 
insumo”, explicou Marco Aurélio.

Critério funcional
Mas como os serviços podem ser utilizados como insumos? 

Marco Aurélio a!rmou que todo serviço é formado por dois ele-
mentos: uma atividade (se olhar mais para o prestador e observar 
o que ele fez) e uma utilidade (se olhar mais para o tomador e 
observar o que ele usufruiu daquilo). A grande questão gira em 
torno de decifrar o que é atividade e o que é utilidade, apontou o 
professor de Direito da FGV. “Por exemplo, na área de Teleco-
municações. Qual é o local onde eu tenho que pagar o ICMS? 
É no local onde está o destinatário da mensagem ou é onde é 
emitida a mensagem?”

E a comissão, pode ser considerada um insumo? Elidie a!r-
mou que a comissão é sempre paga para alguém que faz uma 
aproximação e que, portanto, permite gerar uma receita. “Se eu 
preciso de um agente para fazer a apresentação do meu produto 

Marco Aurélio Greco – Advogado, Drº em direito pela PUC-SP,  
professor de direito FGV e consultor em matéria tributária

Gilberto de Castro (Ernest & Young)
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Elidie Bifano (PwC)

e sem ele, eu não faço a receita, esse seria um 
gasto necessário para Imposto de Renda, as-
sim como também é para PIS/COFINS.”

Marco Aurélio ainda ressaltou que a lei de 
PIS e COFINS não faz essa distinção, portan-
to, o insumo pode estar tanto no desempenho 
da atividade quanto na fruição da utilidade de-
corrente dela. De acordo com a legislação de 
PIS/COFINS, é insumo quando uma ou outra 
contribui para o processo do produto ou seja, 
se a atividade ou a utilidade for de alguma for-
ma relevante para existir o produto ou a prestação de serviço, ou 
para aquele produto possuir certa qualidade. “Insumo, portanto, 
é um conceito relacional. Pode ser um objeto físico ou uma ati-
vidade. É algo que interferirá ou com a existência do bem, ou 
com a qualidade especial do bem, ou com a sua continuidade no 
tempo, ou com alguma outra perspectiva dentro do empreen-
dimento e do mercado em que você atua”, a!rmou o professor.

Se determinado produto for considerado supér"uo, na opinião 
de Marco Aurélio, ele não é um insumo. Mas, se !car comprova-
do que existe um vínculo de necessidade ou de importância, há 
elementos para sustentar que aquele bem é um insumo. Assim, 
o elemento central dessa relação é a ação de produzir ou de fa-
bricar, e não o produto.

E a atividade de comercialização? Marco Aurélio a!rmou que 
a lei federal não retratou as nuances do comércio. “A legislação 
federal trata da produção. A atividade comercial é tratada pelo 
IPI. Por isso que, para analisar as normas de PIS e COFINS, 
eu tenho que estar preocupado também com a compatibilidade 
funcional e os mecanismos aplicativos.”

Marco Aurélio destacou que o que irá determinar o direito ao 
crédito é a relação ao produto, à atividade ou a qualidade que 
envolva existência, funcionamento, continuidade ou melhoria do 
produto. “É preciso discutir o grau de relevância em cada caso, 

mas se for identi!cado um vínculo onde eu possa a!rma que se 
eu não tiver aquele serviço, eu terei um efeito na minha ativida-
de, eu diria que isso é um insumo”. Pode não ter ligação com o 
objeto existente, mas sim com a continuidade no tempo.

“Ainda não temos um conceito de insumo bem delimitado pela 
legislação. Precisamos pensar na variável tempo, relevante não 
só como elemento da produção e fabricação, mas também da 
comercialização. Não adianta vender, se você não conseguir en-
tregar”, concluiu.

Elidie a!rma que o conceito de insumo está muito vinculado 
ao modelo de negócio e não se prende ao !m da produção. “Vai 
um pouco além, caso seja necessário, para que eu possa efeti-
vamente gerar minha receita, faturar e, por !m, pagar o PIS/
COFINS que está sendo exigido pelo poder público.”

Marco Aurélio ainda alertou para mudanças profundas que 
devem acontecer na economia. “Uma muito nítida, e que já se 
enxerga, é que hoje a economia está estruturada no consumo. 
Antes, você vendia aquilo que produzia. Agora, você vai pro-
duzir aquilo que alguém vai consumir, o que é completamente 
diferente.”

Portanto, é preciso analisar cada caso para determinar o que 
é insumo. “Cada atividade tem sua particularidade. Não existe 
uma regra padrão”, a!rmou Roberto Goldstajn, coordenador da 
Subcomissão de Tax do IBEF SP. 

Gilberto de Castro (Ernest & Young), Marco Aurélio Greco, 
Elidie Bifano (PwC), Roberto Goldstajn (IBEFSP)
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Equilibristas 2011
Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez e Rui Akira

Visão Geral
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IBEF SP elege Olga Monroy como a Executiva de Finanças de 2011
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Para con!rmar a crescente participação 
das mulheres no mundo dos negócios, 
pelo segundo ano consecutivo, o IBEF 

SP elegeu uma mulher como a Executiva de 
Finanças de 2011. Olga Monroy, vice-presi-
dente executiva e CFO para a América Lati-
na e Caribe da McCann Worldgroup, recebeu 
o Prêmio Equilibrista durante uma cerimônia 
realizada no Buffet Fasano, em São Paulo, no 
dia 24 de novembro. A premiação contou ain-
da com o patrocínio de seus parceiros – IBM 
e o Bradesco Corporate –, além do apoio da 
BMW Brasil Group, do Grupo Estado e da 
PricewaterhouseCoopers.

O Prêmio Equilibrista foi instituído pelo 
IBEF SP em 1984, agraciando o vencedor 
com uma escultura de bronze criada pelo 
artista plástico Osní Branco. O troféu repre-
senta os desa!os da carreira e as habilidades 
exigidas dos pro!ssionais da área !nanceira.

O Executivo de Finanças é escolhido a 
cada ano dentre os associados do IBEF SP, 
como forma de valorizá-los, por meio do voto 
direto de seus pares. O escolhido deve trazer 
em sua carreira mais de dez anos de desem-
penho pro!ssional brilhante e de uma conduta 
pessoal admirável.

Olga Monroy concorreu ao título com José 
Antonio de Almeida Filippo, diretor-executivo 
de Finanças e Áreas Corporativas do Grupo 
Pão de Açúcar, e com José Roberto Lettiere, 
diretor de Finanças e Relações com Investido-
res da Alpargatas.

Após elogiar a apresentação do “Quinteto 
OSESP” (da Orquestra Sinfônica do Estado 
de São Paulo), na abertura do evento, o pre-
sidente da Diretoria Executiva do IBEF SP,  
André Rodrigues, destacou o papel de re-
ferência que o Prêmio Equilibrista vem ga-
nhando no mercado. “Os três indicados são 
pessoas admiráveis. Neste ano, mais uma vez, 
estamos elegendo uma mulher, com uma car-
reira impecável e de muito sucesso.”

Além do Prêmio Equilibrista, o instituto 
também apresentou o prêmio Destaque IBEF 
SP, concedido anualmente desde 1991 a líde-
res empresariais ou de instituições que con-
tribuem de forma relevante no processo de 

Equilibristas 2011

Apresentação da Orquestra OSESP
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Fabiana Scaranzi!(Mestre de Cerimônia)

André Rodrigues (Rhodia)
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desenvolvimento do País. Neste ano, os des-
taques foram: Luciano Coutinho, presidente 
do BNDES; Luiza Helena Trajano, presiden-
te da Magazine Luiza; e João Castro Neves, 
CEO da Ambev.

Luciano Coutinho, primeiro a subir ao pal-
co, recebeu o prêmio Destaque IBEF SP das 
mãos de Keyler Carvalho Rocha (presidente do 
Conselho de Administração do IBEF SP), e de 
André Rodrigues (presidente da Diretoria Exe-
cutiva do IBEF SP). O presidente do BNDES 
falou de sua alegria em receber o prêmio e fez 
comentários acerca do cenário atual do país.

“O Brasil desfruta de uma situação sólida 
e temos todas as condições de superar as di-
!culdades dessa crise atual. A economia e o 
sistema !nanceiro brasileiro estão hoje equi-
librados. Temos um bom mercado interno 
e muitos instrumentos nas políticas !scal e 
monetária para utilizar. Portanto, a economia 
pode e irá crescer em 2012”, a!rmou.

A seguir, Luiza Helena Trajano subiu ao 
palco, para receber o prêmio das mãos de Lu-
ciana Medeiros von Adamek - vice-presidente 
da Diretoria Executiva do IBEF SP, respon-
sável pelo Ibef Mulher e diretora da PwC – e 
de José Cláudio Securato – primeiro vice-
-presidente da Diretoria Executiva e diretor-
-presidente da Saint Paul Escola de Negócios. 
Dona de um jeito simples e afável, Luiza disse 
estar honrada por receber o prêmio Destaque 
IBEF SP. “Estou representando as mulheres. 
Agradeço a toda minha equipe, aos meus tios 
e, principalmente, ao CFO da minha empre-
sa. Um CFO é de extrema importância para 
uma empreendedora.”

Os membros do Conselho de Administra-
ção do IBEF SP Enéas Pestana (presidente do 
Grupo Pão de Açúcar) e Henrique Luz (vice-
-presidente da PwC) chamaram o terceiro 
homenageado da noite: João Castro Neves, 
CEO da Ambev. “Durante minha carreira, 
tive vários desa!os e a formação !nanceira foi 
fundamental. Sempre tive bons líderes, que 
me ajudaram e me motivaram. Nossa missão 
é ser a melhor empresa de bebidas em um 
mundo melhor. Por isso, considero esse prê-
mio um reconhecimento ao nosso esforço.”

BMWFabiana Scaranzi!(Mestre de Cerimônia)

André Rodrigues (Rhodia)
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BMW

Luciano Coutinho - 
Destaque 2011 (BNDES)

Luiza Helena Trajano - Destaque 2011 (Magazine Luiza)

Da esq. p/ dir. Luciana 
Medeiros (PwC), Luiza 
Helena Trajano (Magazine 
Luiza ), José Claudio 
Securato (Saint Paul)
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Olga recebeu o prêmio das mãos de seu 
colega e chairman da McCann, Washington 
Olivetto. Ao palco, a mestre de cerimônia, 
Fabiana Scaranzi, chamou convidados bas-
tante ilustres para acompanhar a entrega: 
André Rodrigues e sua mulher, Clarisse; Osní 
Branco (artista plástico criador da escultura 
em bronze); Marcela Drehmer (Equilibrista 
2010 e CFO da Braskem); Keyler Carvalho 
Rocha (presidente do Conselho de Admi-
nistração do IBEF SP); e os representantes 
dos patrocinadores Diamante – André Prado 
(diretor-executivo do Bradesco Corporate) e 
Rodrigo Kede (Global Services da IBM Brasil). 

Graduada em Economia pela Universida-
de de Paris e com MBA pela Michigan State 
University, Olga Monroy já trabalhou em di-
versas áreas, como Hotelaria, Comunicação 
e Agronegócio. A executiva a!rma que essa 
diversidade fez com que aprendesse a peculia-
ridade de cada setor.

Em 1981, iniciou sua carreira na área de 
Controladoria da ITT Sheraton, onde per-
maneceu por dez anos. Depois disso, ocu-
pou o cargo de vice-presidente !nanceira das 
agências de publicidade Ogilvy & Mather e, 
em 1995 foi para a Leo Burnett. Em 2000, 
foi para a Vivendi Universal Publishing, como 
diretora !nanceira. Em 2004, na Monsanto 
Brazil, assumiu o mesmo cargo.

A carreira de Olga ainda inclui a criação de 
empresas desde o início, a pro!ssionalização 
de empresa familiar, turn-arounds (reestru-
turação de empresa em di!culdades) e pro-
cessos de M&A (fusões e aquisições). Desde 
2006, atua na vice-presidência executiva e no 
cargo de CFO da McCann Worldgroup para 
a América Latina e Caribe.

Testemunhas privilegiadas do esforço de 
Olga em sua carreira de executiva, também 
estavam lá para homenageá-la o marido, Vic-
tor Monroy, e seus !lhos. “A cada dia me 
sinto mais equilibrista, pois constantemente 
temos que fazer mudanças”, disse.

A equipe de trabalho da executiva também 
recebeu o devido crédito. Olga a!rmou que 
não teria conseguido alcançar tudo que con-

Luciana Medeiros (PwC), 
Olga Monroy (McCann)

Escultura “Prêmio 
O Equilibrista”

Olga Monroy – Vice 
Presidente Executiva e 
CFO para a América 

Latina e Caribe da 
McCann Worldgroup 

recebendo das mãos 
do Presidente do 

IBEF-SP Sr. Keyler C. 
Rocha o diploma de 
Equilibrista do ano
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IBEF Mulher cumprimenta a Premiada do ano Olga Monroy

Da esq. p/ dir. Victor Frederick Monroy, Victor Monroy, Olga Monroy, Felipe Monroy Olga Monroy – Premiada 2011 (McCann 
Worldgroup)

Olga Monroy – Premiada 2011 (McCann 
Worldgroup)

Da esq. p/ dir. Victor Monroy, Washington Olivetto (McCann), André Rodrigues (Rhodia), Clarice Rodrigues, Olga Monroy (McCann), 
Keyler C. Rocha (IBEFSP), Marcela Dhermer (Braskem), Osni Branco (Artista Plástico), André Prado (Bradesco), Rodrigo Kede (IBM)
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seguiu na carreira sem o apoio de seus colabo-
radores. “Obrigada também ao Washington 
Olivetto por todas as conversas. Cada con-
versa com ele é um curso de história da arte.”

Olga ainda fez um agradecimento especial 
à sua família. “Agradeço também ao meu pai 
por ter me incentivado a estudar em uma épo-
ca em que a mulher só aprendia a ser dona de 
casa. Aos meus !lhos que são os mais equili-
bristas, por entenderem as minhas ausências 
e sempre terem me apoiado em tudo. E, !-
nalmente, ao meu companheiro de todas as 
viagens e momentos. Muito obrigada a todos. 
Estou muito feliz.”

Da esq. p/ dir. Keyler C.Rocha (IBEFSP), Luciano Coutinho (BNDES), 
André Rodrigues (Rhodia)

Da esq. p/ dir. Enéas Pestana (Grupo Pão de Açúcar), João Castro Neves - Destaque 
2011 (AMBEV), José Rogério Luiz

 Da esq. p/ dir. Victor Monroy, André Rodrigues (Rhodia), Washington Olivetto 
(McCann), Olga Monroy (McCann), Osni Branco (Artista Plástico), André Prado 
(Bradesco)

Da esq. p/ dir. Enéas Pestana 
(Grupo Pão de Açúcar),  
José Rogério Luiz,  
João Castro Neves (AMBEV)
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Matéria de Capa
Por Patrícia Lucena

Direct Edge anuncia intenção de abrir uma nova bolsa de valores no Brasil no quarto trimestre de 2012 
e oferece menores custos, alta tecnologia e uma maior concorrência
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As notícias sobre a atual crise econômica são cada vez piores, mas o mercado 
!nanceiro brasileiro, ao que parece, continua bem atrativo aos olhos externos. 
Pela segunda vez, uma empresa americana mostra interesse em abrir uma nova 

bolsa de valores no Brasil.
Em fevereiro de 2011, a Bats Global Markets assinou um memorando de entendimen-

to com a gestora de recursos Claritas para explorar oportunidades no mercado brasi-
leiro. Pelo acordo, as duas instituições trabalharão juntas na criação de uma nova bolsa 
de valores, que contará com serviços de clearing e custódia. De lá para cá, no entanto, 
nada de novo foi anunciado.

Em novembro do ano passado foi a vez da americana Direct Edge Holdings LLC.  
A companhia divulgou sua intenção de abrir uma nova bolsa de valores no Rio de Janei-
ro para concorrer com a BM&FBOVESPA, – que, atualmente, monopoliza o mercado 
brasileiro de ações. Segundo o CEO da companhia, William O´Brien, a economia bra-
sileira cresce e se desenvolve num ritmo impressionante. “Os mercados do Brasil são 
vibrantes e so!sticados”, a!rmou.

A história do setor brasileiro de bolsa de valores teve início em 1845 com a criação 
da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Posteriormente, surgiram outras bolsas – com 
destaque para a Bovespa, em 1890. A internacionalização da economia, a concorrência 
exercida pelas grandes bolsas internacionais, o custo adicional da CPMF (Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira) para os negócios realizados no Brasil e a 
separação dos negócios entre as bolsas nacionais e as regionais não favoreciam a conti-
nuidade das atividades tantos mercados acionários.

Assim, em 2000, foi celebrado um acordo de integração das nove bolsas existentes 
à época. Com esse acordo, toda negociação de renda variável passou a ser realizada 
na Bovespa. Cinco bolsas foram então encerradas e restaram quatro: a Bovespa; a  
BVRJ (Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que passou a ser subsidiária integral da 

BM&F); a BOVMESB (Bolsa de Valores de Minas Gerais, 
Espírito Santo e Brasília); e a BOVESBA (Bolsa de Valores 
da Bahia, Sergipe e Alagoas – que, no entanto, não realiza 
sem qualquer atividade de negociação de valores mobiliários). 
Em 2002, a Bovespa foi incorporada pela BM&F (Bolsa de 
Mercadorias e Futuros), assumindo toda a administração 
da negociação de renda variável do mercado brasileiro. Em 
2008, foi criada a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
– BM&FBOVESPA S.A, uma das maiores bolsas de valores 
do mundo, com a integração da BM&F S.A e da Bovespa 
Holding S.A.

Até a década de 80, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro 
(BVRJ) dominou o volume de negociação no Brasil. Mas o 
maior crescimento econômico das companhias listadas na 
BOVESPA, uma política agressiva de investimentos em tec-
nologia e a redução de custos da bolsa paulista – aliados à pri-
vatização de boa parte das empresas negociadas na BVRJ, 
um duro golpe no mercado carioca – modi!caram o cenário.

– BM

Em 1997, foi implantado o novo sis-
tema de negociação eletrônico da 
Bovespa, o Mega Bolsa, ampliando o 
volume potencial de processamento 
de informações. Esse sistema com-
preende as operações de compra e 
venda à vista, de ações realizadas 
pelas sociedades corretoras, cre-
denciadas para esse !m, mediante 
a utilização de terminais de vídeo 
conectados ao sistema eletrônico de 
processamento de dados da bolsa.
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William O´Brien explicou que a escolha do Rio de Janeiro como sede da bolsa de va-
lores da Direct Edge se baseou no fato de a cidade estar se desenvolvendo novamente 
como um centro econômico do país. A capital "uminense apresenta atualmente uma 
série de oportunidades para diversas indústrias - incluindo serviços !nanceiros, que pos-
suem fortes raízes históricas na cidade.

Uma nova bolsa?
Uma outra bolsa traria de volta a concorrência que deixou de existir há algum tempo 

no mercado !nanceiro brasileiro. A avaliação é de Flavio Peppe, sócio de Serviços Fi-
nanceiros da Ernst & Young Terco. Dadas as especi!cidades e a agilidade do mercado 
!nanceiro brasileiro, Flavio diz que a Direct Edge tem um grande desa!o pela frente 
- não só a obtenção de aprovação da CVM, mas também atender com a mesma qua-
lidade e agilidade os processos de liquidação, custódia, comunicação e atendimento a 
regras operacionais.

“Com o aumento da procura por investimentos em ações, haveria espaço para um 
novo player, mas o desa!o de atender aos requerimentos do mercado, regulamentação 
e tecnologia, além de diferenciar serviços e tarifas, é bastante grande (...) Obviamente, 
desde que o padrão de qualidade do serviço seja equivalente, a entrada de outro partici-
pante [em qualquer mercado] sempre é bem-vinda.”

José Roberto Lettiere, diretor de Relações com Investidores da Alpargatas, diz que 
ainda é muito cedo para avaliar os impactos de uma nova bolsa de valores no merca-
do brasileiro. “Não está claro quem irá operar essa nova bolsa, se são investidores es-
trangeiros, institucionais ou pessoas físicas. Falta uma análise mais concreta para saber 
como isso funcionaria.”

No ano passado, o mercado de ações, segundo José Roberto, passou por um mo-
mento difícil, registrando uma redução no número de investidores de pessoas físicas. 
“Isso deve ser avaliado. Se essa nova bolsa focar em um público menos institucional e 
mais na pessoa física, ela terá que trazer uma condição de custo mais barata”, ressaltou. 
De acordo com a BM&FBOVESPA, em 2010, o número de pessoas físicas investindo 
na bolsa era de 610.915. Em 2011, esse indicador passou para 583.202.

Outro aspecto a ser analisado é o da formação de preço das ações. Atualmente, 
o mercado de capitais brasileiro é formado unicamente pela BM&FBOVESPA, que 
atende a todas as empresas de capital aberto. “No caso da criação de uma nova bolsa, 
imagino que essas companhias também estariam listadas nessa nova bolsa. Mas qual 
bolsa irá determinar os preços das ações? Uma bolsa pode estar mais negociada e ser 
mais puxada por um pregão em São Paulo, mas, de repente, obter uma cotação mais 
alta no Rio de Janeiro. Qual será o valor real dessa ação?”, questionou José Roberto.

Por outro lado, a importância de uma bolsa de valores para o mercado é capitalizar 
as empresas. Por isso, novos ambientes de negociação signi!cam novas formas de cap-
tação de dinheiro – e, se a um custo mais barato, melhor ainda para as companhias e 
investidores.

Segundo Walter Nageishi, sócio da Praesum Consultoria e Gestão, a entrada da  
Direct Edge no mercado brasileiro poderá ser bené!ca, já que deve aumentar a concor-
rência de forma saudável, criando ambiente para mais inovações e melhoria de preços. 
“Esse cenário pode ser muito interessante para aumentar a participação de investidores.”

Porém, Flavio a!rmou que, se a nova bolsa prestar os mesmos serviços que a 
BM&FBOVESPA, o ganho pode ser relativamente baixo, uma vez que a diferença 
poderá se resumir às tarifas. Assim, os CFOs apenas terão alavancagem de ganhos à 
medida que os serviços da nova bolsa se diferenciem de alguma forma do que já existe 
no mercado.

Matéria de Capa
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“É importante lembrar que, em um processo de abertura de capital, os principais 
custos incorridos por uma empresa não são os relacionados com a bolsa, visto que a 
regulamentação quanto à apresentação de informações para o processo de abertura 
segue as normas da CVM, e a bolsa é apenas o local de negociação dos papéis”, 
explicou Flavio.

Walter ainda lembrou que o processo de entrada de uma nova bolsa não é tão sim-
ples de ser efetuado, e alguns fatores devem ser analisados com cautela. “Não pode-
mos esquecer de que, apesar de já termos tido diversas bolsas funcionando no Bra-
sil, mesmo que em caráter regional, como a BVRJ e a BOVESBA, há alguns anos 
a BM&FBOVESPA detém o monopólio do mercado.” Uma das maiores di!culdades 
para um novo player, na avaliação de Walter, está na necessidade de um sistema de liqui-
dação (clearing) e custódia de ativos. A BM&FBOVESPA possui a CBLC (Companhia 
Brasileira de Liquidação e Custódia), e provavelmente não irá abrir mão da exclusividade 
do serviço.

“A BM&FBOVESPA tem isso sob seu controle. Não sei como seria essa dinâmica na 
Direct Edge. Eles teriam que lançar um projeto dessa natureza ou pagar um !xo para a 
CBLC. Existem algumas questões técnicas também que precisam ser mais detalhadas”, 
avaliou José Roberto.

Mesmo assim, Walter a!rma que a concorrência será direta e, por isso, irá reduzir a 
zona de conforto da bolsa de valores paulista, já que esta terá que buscar novos meca-
nismos de competitividade. “Teremos um esforço maior por parte dos players na direção 
de captar mais investidores para o mercado de capitais.”

Uma nova bolsa de valores também pode ser uma alternativa para os CFOs abrirem 
o capital das empresas em busca de recursos para suas organizações. Segundo Walter, 
nos Estados Unidos, por exemplo, a Nasdaq (fundada em 1971) representa uma opção 
para as companhias que querem abrir capital, mas não têm a estrutura necessária para 
ingressar na NYSE (New York Stock Exchange).

Possibilitar que pequenas e médias empresas obtenham acesso ao mercado de capi-
tais pode ser um dos focos da Direct Edge. “No Brasil, existe, uma demanda muito alta 
por esse nicho de mercado e que não consegue ser totalmente absorvida pelos fundos 
de private equity e venture capital”, ressaltou Walter. Entretanto, o sócio da Praesum 
lembrou que o custo de ter capital aberto não é somente da bolsa de valores, mas sim 
de toda a estrutura de Governança Corporativa necessária e requeria pelo mercado e 
pelos órgãos reguladores.

Rogério Andrade, sócio do Capital Markets Group da KPMG, destacou que a 
BM&FBOVESPA possui níveis diferenciados (Nível 1, Nível 2, Novo Mercado, Boves-
pa Mais e Tradicional). Segundo ele, o investidor preferirá uma empresa listada em um 
segmento de governança da bolsa que tem mais exigências e mais proteção ao minori-
tário. “Quando alguém vai investir, uma das coisas que deve ser observada é o nível de 
proteção que ela teria por exigência da própria bolsa”, complementou.

Portanto, o desa!o que essa bolsa terá para se tornar bem sucedida nesse nicho, 
na opinião de Walter, será fazer com que as empresas tenham acesso ao merca-
do de capitais com exigências menores do que as que são necessárias para entrar na 
BM&FBOVESPA. Isso, no entanto, sem deixar de dar transparência su!ciente aos 
investidores.

José Roberto diz que, para as empresas, é positivo ter uma nova oportunidade de 
expor mais sua ação, de forma não burocrática, mais ágil e a um custo mais acessível. 
“As companhias e os investidores têm hoje um custo relevante quando entram no mer-
cado de capitais. Então, se uma nova bolsa for reduzir custos, eles precisam saber como 
fazer isso.”
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Matéria de Capa
Para Flavio, uma nova bolsa, sem dúvida, representa outro local para que empresas 

possam abrir capital. No entanto, como a legislação para a abertura de capital é emitida 
pela CVM, o ganho para as pequenas e médias empre-
sas !ca restrito a um custo menor de operacionaliza-
ção na Bolsa - não signi!ca, por exemplo, que os reque-
rimentos do órgão regulador poderão ser afrouxados.

Apesar de não dar muitos detalhes sobre o investi-
mento a ser feito no Brasil, nem dizer se a companhia 
terá algum sócio, William O´Brien destacou que a  
Direct Edge pretende operar uma plataforma única de 
negociação de ações, utilizando uma tecnologia com-
provada pela empresa e customizada para o mercado 
brasileiro. “Iremos oferecer o comércio de todas as 
ações brasileiras, fundos negociáveis [ETFs] e depósi-
tos de valores mobiliários. Similar à nossa abordagem 
nos Estados Unidos, nós acreditamos que a implanta-
ção de uma segunda bolsa de valores no Brasil irá pro-
mover a concorrência e incentivar a inovação, tornan-
do o mercado mais e!ciente para os investidores. Não 
irá apenas acelerar o ritmo dos avanços tecnológicos 
da Direct Edge, mas também irá reduzir os custos de 
negociação e crescimento do volume.”

Na avaliação de Otavio Yazbek, diretor da CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários), a maior preocupa-
ção da instituição é em relação à transparência e perda 
de qualidade do processo de formação de preços de um 
modo geral. “A concorrência é importante quando traz 
mais e!ciência e não reduz a transparência e a capacidade do regulador de acompanhar 
o funcionamento do mercado e realizar suas atividades de !scalização.” Portanto, se-
gundo ele, se nada disso for afetado, uma nova bolsa pode ser saudável para o mercado 
brasileiro.

“A Direct Edge não comentou em detalhes os planos de como irá operacionalizar os 
serviços, nem que tipo de diferenciação irá apresentar aos participantes do mercado e 
às empresas. Considerando que a BM&FBovespa está estabelecida há muito tempo, 
deve-se considerar uma barreira para a entrada da nova Bolsa no mercado brasileiro, 
onde questões de compliance com as normas do órgão regulador, liquidação e custódia 
dos papéis, e tecnologia para atender a demanda de participantes do mercado represen-
tam um investimento muito elevado”, complementou Flavio.

Regulamentação
A partir de 2007, a CVM determinou (através da Instrução nº 461) a possibilidade 

de outras instituições atuarem no Brasil, permitindo o processo de desmutualização 
das bolsas de valores. A regra prevê um prazo de 90 dias para a autarquia conceder a 
autorização para o funcionamento de uma nova bolsa, podendo ser interrompido por 
até 60 dias, caso a CVM decida fazer exigências adicionais. “Essa instrução já foi feita 
pensando no fato de que a concorrência se tornaria uma realidade e que teríamos po-
tenciais interessados em ingressar no nosso mercado”, a!rmou Otavio.

De acordo com William O´Brien, a Direct Edge planeja iniciar as operações no quarto 
trimestre deste ano. “Estamos apenas dependendo da aprovação regulatória da CVM.” 

brasileiro. “Iremos oferecer o comércio de todas as 

Na avaliação de Otavio Yazbek, diretor da CVM 

ção da instituição é em relação à transparência e perda 

NOVA BOLSA

Três princípios de operação da Direct Edge:

Adaptação da tecnologia de alto 
desempenho, pensamento inovador 
e atendimento superior ao cliente 
da Direct Edge para as necessidades 
únicas do mercado brasileiro e da 
comunidade de comércio;

Competir com respeito, responsabilidade 
e como membro positivo do mercado;

Tentar o máximo o possível evitar o 
potencial de maiores riscos sistêmicos 
ou operacionais, permitindo aos clientes 
aproveitarem do que temos a lhes 
oferecer da maneira mais fácil possível.
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Para tanto, a companhia conta com a assessoria legal dos escritórios Demarest &  
Almeida Advogados e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.  
No entanto, segundo Otavio, nada foi apresentado formalmente à autarquia ainda.

O diretor da CVM ressaltou que a regulamentação brasileira optou por adotar algu-
mas normas que não são comuns em todos os países, mas que são importantes para 
a transparência e !scalização do sistema !nanceiro. Contudo, Otavio a!rmou que a 
autarquia está disposta, se for o caso, a revisar determinados pontos da regulamentação 
que sejam prejudiciais ou empecilhos para a concorrência. “Só não iremos voltar atrás 
em relação a alguns pressupostos, como a questão da transparência e da visualização do 
cliente !nal em casa operação. Isso são coisas que não são comuns no resto do mundo, 
mas entendemos que é algo que temos como um diferencial e não iremos abrir mão.”

Brasil atrativo
Apesar de a economia externa estar desaquecida, William O´Brien a!rmou que está 

buscando o longo prazo no Brasil, e não a volatilidade do curto prazo que os mercados 
vivem no momento.

O cenário atual mostra que poucos brasileiros investem na bolsa de valores, em com-
paração com outros países. De acordo com a BM&FBOVESPA, no total, são 611.173 
investidores, somando pessoas físicas (583.202) e jurídicas (27.971). “Isso representa 
cerca de 0,3% da população. É um número baixo. Países como o Chile e a Coreia do 
Sul, por exemplo, tem 4,2% e 9,3% da população investindo em bolsa, respectivamen-
te”, destacou Walter.

No entanto, segundo José Roberto, o Brasil está avançando no mercado de capitais. 
“Estamos com uma maior exposição. Por isso, acho que, se houver um diferencial e 
algum tipo de inovação, essa nova bolsa pode ser bené!ca.”

Por outro lado, o diretor de RI da Alpargatas diz que, atualmente, as empresas 
brasileiras estão com um viés cada vez maior para o exterior, listando suas ações em  
Nova York, Londres, entre outros mercados. Ele diz que ainda há um desa!o maior 
para uma nova bolsa paralela aqui no Brasil. “Teria que ser alguma coisa realmente 
diferenciada”, a!rmou.

Flavio diz que é difícil encontrar o momento certo para entrada de uma nova bolsa, 
ainda mais em um mercado onde existe apenas um player, como é o caso do Brasil. “To-
davia, considerando o interesse que o país tem gerado nos investidores externos, bem 
como o potencial de empresas que estudam a abertura de capital em um curto espaço 
de tempo, o momento de se estruturar para oferecer uma nova bolsa às empresas que 
irão listar suas ações é agora.”

Menores custos, tecnologia avançada e concorrência podem tornar o mercado de 
capitais brasileiro mais atrativo tanto para investidores domésticos quanto para investi-
dores estrangeiros. Se tais promessas vão de fato se realizar, ainda não é possível saber. 
Mas as expectativas são as melhores e os benefícios de uma nova bolsa no Brasil podem 
ser muitos. 
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Por Leslie Amendolara - Advogado em Direito Empresarial

Entrou em vigor, no último dia 9, a Lei 
12.441/11, que cria a empresa individual de 
responsabilidade limitada, acabando com a 
!gura do cotista individual detentor de uma 
única cota. A mudança atende ao requisito 
do Código Civil que prevê pelo menos dois 
sócios para constituir uma empresa.

Assim, foi introduzido o artigo 980-A, 
que reza: “A empresa individual de respon-
sabilidade limitada será constituída por uma 
única pessoa titular da totalidade do capital 
social, devidamente corrigido, que não será 
inferior a cem vezes o maior salário mínimo 
vigente no país (o grifo é nosso)”.

O parágrafo 3º desse mesmo artigo, por 
sua vez, tornou possível a transformação 
das atuais sociedades limitadas em EIRELI, 
 ao dispor que esta também poderá resultar 
da concentração de cotas de outra modali-
dade societária.

Pleito antigo dos comercialistas foi agora 
editada a lei, que permite o surgimento de 
empresas de pequenos empreendedores. 
A exigência de capital um tanto elevado 
de no mínimo cem salários mínimos; con-
siderando o valor atual do mínimo, a soma 
chega a R$ 62.200,00. A expectativa é 
de que ocorrerá grande número de trans-
formações de Sociedades Limitadas – em 
que um sócio detém apenas uma cota para 
cumprir a exigência da lei, em EIRELI.

Com a criação da Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada, a !gura do 
empresário individual, pessoa física, pre-
vista nos artigos 966 e seguintes do Có-
digo Civil, deverá ser abandonada, pois  
aqueles que atuam nessa modalidade po-

derão constituir uma EIRELI e evitar a res-
ponsabilidade ilimitada inerente à condição 
de empresário individual – uma vez que os 
patrimônios da empresa e pessoal do sócio, 
na nova sociedade, serão segregados.

Alguns aspectos da nova lei têm sus- 
citado questionamento na doutrina, como 
a possibilidade de pessoa jurídica ser socie-
dade EIRELI.

A questão está em que a palavra “pes-
soa”, escrita na lei, não identi!ca obrigato-
riamente apenas uma pessoa física o titular 
da sociedade. Armando Rovai, ex-presi-
dente da Junta Comercial e destacado co-
mercialista, entende que a EIRELI também 
poderá ser constituída por uma pessoa ju-
rídica. Caso esse entendimento prevaleça, 
isso poderá abrir alternativas novas para o 
empresário que queira transformar a pes-
soa jurídica, da qual é sócio majoritário, em 
EIRELI. Ocorre que a Junta Comercial, 
em subordinada ao Departamento Nacio-
nal do Registro do Comércio (que limita a 
EIRELI a pessoas físicas) terá que seguir 
essa orientação.

Outro aspecto que vem sendo objeto de 
questionamento é a exigência de um capi-
tal mínimo muito alto, como mencionamos 
acima. Não apenas por esse motivo, mas 
também porque nem o Código Civil (no 
caso de Sociedades Limitadas) nem a Lei 
das S/As (quando se trata de Sociedade 
Anônima) exigem capital mínimo, como 
demonstraremos em seguida.

Na primeira, o artigo 997 dispõe apenas 
(no inciso III) que o contrato social da so-
ciedade terá o capital “expresso em moeda 

corrente, podendo compreender qualquer 
espécie de bens, suscetíveis de avaliação 
pecuniária”. No que tange à lei das Socie-
dades Anônimas, o art. 5º dispõe que o 
“estatuto da empresa !xará o valor do ca-
pital social, expresso em moeda nacional”, 
e; o artigo 7º completa-o: “O capital So-
cial poderá ser formado com contribuições 
em dinheiro ou em qualquer espécie de 
bens suscetíveis de avaliação em dinheiro”.  
O único tipo societário em que a lei exige 
capital mínimo próprio é o das instituições 
!nanceiras, que sempre deverão adequá-lo 
ao seu nível de depósitos e passivo.

A Constituição da Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada, não apre-
senta maiores di!culdades. O Portal da 
Junta Comercial (www.jucesp.sp.gov.br) 
possui um formulário tanto para consti-
tuição como para transformação, em que 
constam todas as exigências para o empre-
endimento. O custo das taxas de registro é 
pequeno: O Dare (Documento de Arreca-
dação Estadual) é de R$ 54,00 e o DARF  
(Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais) é de R$ 21,00. Não constando 
nenhum problema com a documentação 
apresentada, a empresa será registrada em 
até quatro dias (o capital, no entanto, já de-
verá estar totalmente integralizado).

Por !m, cada pessoa natural somente po-
derá possuir uma empresa no novo modelo.

Outro aspecto refere-se à possibilidade 
dessas empresas enquadrarem-se no regi-
me tributário simples – matéria ainda não 
ventilada e que, certamente, será levanta-
da dentro em breve. 
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Dentre as várias medidas que podem impulsionar a expansão econômica de um 
país, ao !nanciamento imobiliário pode-se garantir um dos papéis de destaque. 
Os volumes de recursos direcionados a essa modalidade de crédito impulsio-

nam a indústria da construção civil – por sua vez, é formada por uma cadeia produtiva 
a montante e a jusante geradora de produção, emprego e renda.

O !nanciamento imobiliário pode ser compreendido, basicamente, pelas operações 
destinadas às pessoas físicas e pessoas jurídicas (públicas ou privadas). No que tange 
aos recursos direcionados às pessoas físicas, sem dúvida, o !nanciamento habitacional 
representa um componente social e econômico importante. Segundo dados do Ministé-
rio das Cidades, o dé!cit habitacional (que considera dentre outros conceitos habitações 
precárias, improvisadas, inadequadas e coabitação) estimado em 2008 foi de, aproxima-
damente, 5,5 milhões de moradias (com mais de 80% localizados em áreas urbanas).

Diante do grande dé!cit habitacional brasileiro, o governo propôs soluções por meio 
de programas de !nanciamento imobiliário como o “Minha Casa, Minha Vida”, per-
tencente às ações propostas no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).  
O programa habitacional é gerenciado pela Caixa Econômica Federal, com foco princi-
pal em famílias com renda entre um a três salários, regido no âmbito do SFH (Sistema 
Financeiro de Habitação).

Por Prof. Dr. Alberto Borges Matias
Professor Titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 
da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto.
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1 – Imobiliário - Total - u.m.c. (milhões) – Inepad & CB

2 – Saldo das operações de crédito com recursos livres - referenciais 
taxas de juros - !nanciamento imobiliário PJ - u.m.c. (mil) – Inepad 
& CB

3 – Saldo das operações de crédito com recursos livres - referenciais 
taxas de juros - !nanciamento imobiliário PJ - u.m.c. (mil) – Inepad 
& CB

Os recursos direcionados às pessoas jurídicas abrangem aquisi-
ções, construções e ampliações de imóveis industriais e comerciais. 
Nesse segmento pode-se também perceber ações importantes do 
governo para prover a infraestrutura adequada ao escoamento da 
produção. Dos recursos envolvidos no PAC, a atuação princi-
pal nessa área cabe aos recursos geridos pelo BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A carteira 
de !nanciamentos do BNDES em projetos do PAC – cerca de  
R$ 216 bilhões em 2010 – conta, principalmente, com recursos 
para setores estratégicos, como energia e logística. Entretanto, 
a atual fase PAC 2 parece esbarrar em problemas de licitações e 
contenções !scais dos investimentos devido à crise mundial.

O BNDES ainda atua com recursos não vinculados ao PAC, 
destinados a construção e ampliação de parques industriais 
e plantas produtivas; e, além disso, abriu nova modalidade de 
!nanciamento para empresas de construção civil. Segundo in-
formações do site, o banco !nancia projetos com o objetivo de 
promover o aumento do patamar de qualidade das empresas 
da cadeia de produção do setor de construção civil. Também 
investimentos em ampliação da capacidade de produção das 
empresas fabricantes de sistemas construtivos industrializados 
destinados à habitação.

Como consequência, tanto da estabilização da economia 
brasileira e do aquecimento do mercado interno quanto das 
ações do governo, apontadas acima, para incentivar o setor 
imobiliário brasileiro, conforme grá!co 1, o crédito setorial para 
o segmento imobiliário apresentou crescimento contínuo entre 
os anos de 2004 e 2011. Em novembro de 2004, os recursos 
não passavam do montante de R$ 33 bilhões; já que, em no-
vembro de 2011, alcançou quase R$ 260 bilhões, uma variação 
acumulada de 738%.

Analisando os saldos das operações de crédito, no período de 
2001 e 2011, nota-se nítida expansão tanto dos volumes movi-
mentados quanto das operações referenciais em taxas de juro 
pós-!xadas. Em dez anos, os !nanciamentos imobiliários para 
pessoa jurídica, a taxas pós-!xadas, saltaram do saldo de R$ 620 
milhões para cerca de R$ 6,1 bilhões. Já os saldos para pessoa 
física, a taxas referenciais pós !xadas, também apresentaram 
aumento sendo, em novembro de 2001, de R$ 1,5 bilhão, já em 
novembro de 2011, eram de R$ 13 bilhões. Conforme os grá!cos 
2 e 3, os saldos apresentam crescimento acumulado de 145,79% 
e 436,08%, respectivamente. 

Ao !nal de 2001, o crédito habitacional representava somen-
te 1,80% do PIB. Em alguns países desenvolvidos esse valor é 
superior a 50% do PIB (por exemplo, na Holanda e na Ingla-
terra, essa relação é de 111% e 75%, respectivamente). Em me-
ados de 1989, a carteira correspondia a mais de 10% do PIB, 
mas um grande percentual desses créditos era insolvente. Nos 
anos seguintes, predominou uma trajetória de forte contração 
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5 – Operações de crédito totais do sistema !nanceiro - 
habitacionais totais (R$ milhões) - Público x Privado - % – 
Inepad & CB

6 – Operações de crédito totais do sistema !nanceiro público - 
u.m.c. (milhões) – Inepad & CB

Na questão do crédito habitacional, as instituições !nancei-
ras que mais investem são as do Sistema Financeiro Público. 
Isso ocorre pelas próprias características dessa modalidade de 
!nanciamento, tanto da fonte como da destinação dos recursos.  
O capital utilizado para a concessão do crédito habitacional é, 
em sua esmagadora maioria, proveniente de recursos direcio-
nados da caderneta de poupança e do FGTS. De forma sim-
pli!cada, 65% dos recursos da caderneta de poupança devem 
ser obrigatoriamente utilizados SFH em crédito habitacional; no 
caso do FGTS, o trabalhador deve possuir mais de 36 meses 
(consecutivos ou não) de contribuição, para usar o saldo como 
complemento para compra de casa própria, amortização, liqui-
dação ou abatimento de parte de prestação de !nanciamento 
contraído no âmbito do SFH.

Em dezembro de 2011, o volume de operações de crédito ha-
bitacional atingiu a soma recorde de R$ 200 bilhões, com que-
da e retomada da participação do setor público no segmento.  
Até meados de 2000, a participação do sistema !nanceiro pú-
blico nas operações de crédito habitacional total correspondia a 
mais de 80%. A partir de 2007, esse percentual diminuiu para 
cerca de 60%. Desde então, apresentou tendência de elevação 
seguidamente, aproximando-se, em 2011, em 75% (grá!co 5). 
Em novembro de 2001, a participação pública alcançou R$ 152 
bilhões, ante R$ 44 bilhões no início de 2001 – um crescimento 
de mais de 200%.

Entretanto, apesar do aumento veri!cado, quando analisasse 
a participação do crédito habitacional nas operações totais de 
crédito do SF Público, percebe-se uma queda com relação aos 
percentuais antes de 2001. A expansão dos recursos totais não 
foi acompanhada pela oferta do crédito habitacional – que no 
início do período era em média 30% e, caindo para aproximada-
mente 17%, em novembro de 2011 (grá!co 6).

Um dos pontos favoráveis ao crescimento nesse mercado são 
as taxas de juros, que, devido ao direcionamento de recursos, 
são mais reduzidas. Os prazos são elevados (entre 15 e 30 anos), 
fazendo com que a parcela do !nanciamento se torne mais aces-
sível, elevando o público potencial. Assim, os juros baixos, os 
prazos elevados e o capital disponível criam um ambiente propí-
cio para a expansão do crédito habitacional.

A dúvida do mercado é se os recursos do SBPE (Sistema Bra-
sileiro de Poupança e Empréstimos) acompanharão a demanda 
por essa modalidade de !nanciamento. Considerando a contínua 
diminuição do rendimento das cadernetas de poupança (e, assim, 
sua atratividade, o cenário é de um estoque de poupança que 
não acompanha as necessidades de crédito. Em 2011, a captação 
líquida das cadernetas de poupança (SBPE e rural) foi de R$ 14,2  
bilhões – uma redução de quase 63% com relação a 2010 (quan-
do estava em R$ 38 bilhões), segundo dados do Banco Central.  
Assim, essa diminuição deve ser acompanhada de medidas alter-
nativas para o crédito habitacional.

Mesmo com os maiores volumes de !nanciamentos concedi-
dos, se consideradas as operações por nível de risco e pelas taxas 
de inadimplência e insolvência, a série de dados do período é bas-
tante otimista. Tanto as operações de crédito habitacional das 
instituições públicas, quanto das instituições privadas ao setor 
habitacional concentram-se nos grupos AA, A, B e C (grá!cos 
7). Ou seja, apresentam nível de risco normal, com atrasos de 
até 60 dias.

4 – Crédito do sistema !nanceiro - habitação/PIB - % – 
Inepad & CB

nos investimentos que culminou com a redução da carteira.  
O grá!co 4 mostra que o crédito habitacional no sistema !nan-
ceiro seguiu tendência de crescimento a partir de 2005, chegan-
do, em novembro de 2011, a 4,70% do PIB. Mesmo considera-
do baixo na comparação com os índices mundiais, a tendência 
mostra-se importante dentro de um contexto de expansão do 
crédito nacional para os próximos anos.
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7a – Operações de crédito do sistema !nanceiro público ao setor 
habitacional - por risco - u.m.c. (milhões) – Inepad & CB

7b – Operações de crédito do sistema !nanceiro privado ao setor 
habitacional - por risco - u.m.c. (milhões) – Inepad & CB

9a – Prazo médio das operações de crédito com recursos livres 
referenciais para taxa de juros PJ - !nanciamento imobiliário - 
dias – Inepad & CB

9b – Prazo médio das operações de crédito com recursos livres 
referenciais para taxa de juros PF - !nanciamento imobiliário - 
dias – Inepad & CB

8a – Taxa de insolvência PJ e PF - !nanciamento imobiliário 
– Inepad & CB

8b – Taxa de inadimplência PJ e PF - !nanciamento imobiliário 
– Inepad & CB

Com maiores recursos e taxas de inadimplência e insolvência 
melhores, algumas modalidades de operações com recursos li-
vres também apresentam tendência de elevação em seus prazos 
médios. As operações de crédito para taxas pré-!xadas PJ e PF, 
con!rmam a redução veri!cada anteriormente, com variação de 
37,68% e -49,26% respectivamente (período de 2000 a 2011). 
Já os prazos médios para operações pós-!xadas, seguindo a alta 
nas operações, apresentaram variação acumulada signi!cativa 
tanto para PJ (340%) quanto PF (240%) – (grá!cos 9).

Já as taxas de inadimplência e insolvência das operações de 
!nanciamento imobiliário total apresentaram queda conside-
rável entre os anos de 2000 e 2011. As taxas de inadimplência 
pessoa física e pessoa jurídica se situam na média dos 2% a 
3% – destaque para as taxas PF que em novembro de 2001 
eram de 10,12%, e, em novembro de 2011, chegaram a 1,97% 
(grá!cos 8). Já as taxas para PJ, que re"etem movimentos cí-
clicos da economia, apresentam maior volatilidade. No caso 
das taxas de insolvência o destaque !ca para a PJ, com redu-
ção abrupta na comparação entre novembro de 2001 (61,60%) 
e novembro de 2011 (1,21%).
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10 – Direcionamento de recursos do SBPE - Aplicações 
imobiliários/usos (R$ Milhões) – Inepad & CBIC

A perspectiva de crescimento nas principais linhas de !nan-
ciamento imobiliário é grande, assim como os desa!os para o 
setor nos próximos anos. Com um dé!cit habitacional relevante, 
as expectativas dos investimentos em infraestrutura e uma rela-
ção crédito-PIB muito baixa, o segmento percebe grande espaço 
para crescimento. A diminuição da Selic também é um fator que 
ajuda a expansão desse crédito, que deverá ocorrer para manter 
oferta e demanda em ritmos sustentáveis. Assim, a atuação do 
governo tanto para estimular a demanda quanto para suprir os 
gargalos estruturais e institucionais existentes são expectativas 
que re"etem o desejo de consumidores e empresas, famílias e 
mercados. 

Alberto Borges Matias – Professor titular do Departamen-
to 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 pro-
gramas de graduação, pós-graduação e MBAs da Universidade. 
Atuou por doze anos na Serasa. Fundou o Ibmec em São Paulo. 
Foi consultor da diretoria de Fiscalização do Banco Central do 
Brasil, onde implantou o sistema de Fiscalização Indireta. Parti-
cipou da elaboração do Planejamento Estratégico do Banco do 
Brasil, CEF, Credicopa e Cocamar. É, também, diretor presi-
dente do Inepad.

Todos os dados apresentados irão re"etir na dinâmica das eco-
nomias real e !nanceira do país. Um componente importante 
que ainda pode-se analisar é o crescimento do PIB da indústria 
da construção. Como já citado anteriormente, a cadeia produtiva 
do setor tem a característica de movimentar uma ampla gama de 
mercados produtivos (insumos, produtos industrializados, tecno-
logia, entre outros) e aquecer os setores de serviços de mão de 
obra de maior ou menor grau de especialização. Conforme da-
dos do sistema de contas nacionais do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geogra!a e Estatística), o PIB da indústria da construção, em 
2010, ultrapassou o percentual veri!cado pelo PIB Brasil, 11,6% 
e 7,5% respectivamente. A estimativa do Sinduscon (Sindicato 
da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo), para 
2011, é que o percentual chegue a 6%.

O contexto atual, por !m, além de movimentar o mercado de 
crédito brasileiro, ainda promove a intensi!cação dos volumes 
operados no mercado de capitais. A entrada das empresas de 
construção civil na Bolsa de Valores, a partir de 2007 (já são 30 
empresas listadas na BM&FBovespa), mesmo com a crise eco-
nômica, representa uma alternativa viável diante das expressivas 
necessidades de capital de giro e investimento que elas enfren-
tam para atender a crescente demanda.

Algumas ações quanto ao direcionamento dos recursos, por-
tanto, devem ser consideradas. Para os próximos anos, o princi-
pal desa!o é compilar entendimentos e esforços para reduzir os 
quase R$ 65 bilhões do SFH retidos em compulsório e expan-
dir as aplicações do FGTS e da poupança no crédito imobiliário 
(grá!co 10). Além de uma maior participação dos bancos e do 
mercado de capitais nessa modalidade, mediante instrumentos 
como os os CRIs (Certi!cados de Recebíveis Imobiliários), as 
LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e os FIIs (Fundos de Inves-
timento Imobiliário).

Gislaine de Miranda Quaglio – aluna de pós-graduação 
do curso de Economia Aplicada da Universidade Estadual “Júlio 
de Mesquita Filho” UNESP-Fclar e supervisora dos centros de 
pesquisas do Inepad (Cepe!n, Cepecred, Cepegi e Cepead).
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REGINA NUNES

Palavra que te de!ne: Determinação
Estilo musical: Rock´n Roll
Melhor !lme: Rosa Púrpura do Cairo
Melhor livro: Adoro ler. Seria impossível de!nir um só
Esportes: Tênis
O que mais gosta de fazer nas horas de lazer: ler,  
ir ao cinema e ver televisão
Culinária preferida: Portuguesa
País (fora do Brasil): Estados Unidos
Melhor cidade brasileira: São Paulo
Férias: Califórnia

Regina e sua família

Determinada, dedicada, apaixonada por livros, cinema e, acima de tudo, por sua família, 
Regina Nunes, de 46 anos, conta que a escolha de sua pro!ssão resultou de uma 
combinação entre oportunidade e conhecimento. “Casei com meu primeiro namo-

rado e, quando entrei na faculdade, ele já trabalhava em banco. Acabei me encantando pela 
área !nanceira.”

Assim, a paulistana se formou em Administração de Empresas na Universidade Presbite-
riana Mackenzie, e iniciou a carreira na área de crédito do Citibank. Depois, foi para o Chase 
Manhattan, onde passou alguns meses em Nova York, e mais tarde ocupou uma posição 
temporária em Porto Rico. A executiva também atuou por dois anos no Commercial Bank of 
New York, à frente das áreas de risco e Trade Finance, com foco na América Latina. Regina 
começou a atuar em sua própria consultoria de privatizações no Brasil em 1995, mas em 1998 
começou sua carreira na Standard & Poor’s no país, como diretora de marketing (posição que 
ocupou até 2000). Em seguida, assumiu o cargo de presidente da S&P no Brasil, no qual está 
desde então. “Antes eu era presidente só do Brasil. Agora, acabei de assumir também a Argen-
tina, Bolívia, Peru, Chile, Uruguai e Paraguai”, contou.

Segundo ela, foi muito importante ter tido a oportunidade de vivenciar tais experiências 
pro!ssionais fora do Brasil. “É um ganho muito grande em termos de aprendizado pessoal, 
de comportamento e de cultura (...) Comecei a me conhecer melhor e analisar as coisas e os 
comportamentos de formas diferentes.”

Regina avalia sua trajetória pro!ssional e, embora não aponte qual foi sua maior conquista 
pro!ssional, a!rma que ver pessoas treinadas por ela, no início de suas carreiras, atingirem altos 
níveis de pro!ssionalismo e altos cargos em empresas é algo que não tem preço. “Não dá para 
contabilizar economicamente. Essa é uma conquista diferente. Gerencio pessoas desde 1989 
e é muito bom vê-las crescer.”

A executiva recomenda fazer o certo do jeito certo e acreditar que aquilo irá repercutir posi-
tivamente para você. “Ser determinada, saber o que é preciso fazer, aonde chegar e não desistir 
no meio. Das únicas coisas que eu desisti até hoje na minha vida, uma delas é a dieta – a outra 
é a ginástica. Para todo o resto, sou super determinada. Tudo na vida é esforço.”

E a famosa sorte? Sim, ela diz que acredita em sorte. “[Mas] sorte só vem antes de trabalho 
no dicionário. De resto, o trabalho vem sempre em primeiro lugar”, acrescenta. Com base 
nisso, a executiva a!rma que é preciso estar sempre preparada para abraçar a oportunidade 
que aparecer. O importante não é fazer o que for possível, mas fazer o seu melhor. E se o seu 
melhor não for o su!ciente, melhore para que seja, aconselha Regina.

Com esse espírito, e sem titubear, Regina a!rma que é uma pessoa completamente realizada 
no que faz. “As poucas vezes em que eu não me senti realizada, mudei de atitude, de área ou 
de empresa. E não foram poucas. Estou há 13 anos na Standard & Pooŕ s, porque realmente 
estou mais realizada aqui do que em qualquer fase da minha carreira”, destacou.

Ibe!ana há 13 anos, Regina a!rma que o networking e o conteúdo que o instituto oferece 
são as maiores contribuições para sua carreira. “O IBEF SP ajuda o pro!ssional a evoluir em 
todos os sentidos, desde entender o mercado até entender para onde deve ir e como deve agir.”

Regina conta que, muitas vezes, conversou com o professor Keyler Carvalho Rocha (presi-
dente do Conselho de Administração do IBEF SP) sobre economia, mas também falou sobre 
qual deveria ser seu próximo passo ou o que ela deveria fazer. “O que me possibilitou estar pró-

xima de uma pessoa a qual eu admiro tanto, 
como o professor Keyler, foi o IBEF SP.”

Executiva, mãe e esposa, Regina diz que 
conciliar carreira e vida pessoal, principal-
mente para a mulher, não é fácil, mas tam-
bém não é impossível. “É a coisa que eu mais 
consigo fazer. Eu quero ter essa carreira e 
quero ser essa pessoa.” Segundo ela, não 
existe separação entre vida pessoal e pro!s-
sional. “Eu teria uma grande frustração pes-
soal, se não pudesse me desenvolver como 
me desenvolvo na minha pro!ssão. Essa foi 
uma opção minha.”

Regina tem uma !lha de dez anos e uma 
de 17 anos. Na medida do possível, a execu-
tiva tenta coordenar tudo e ressalta que, até 
hoje, só deixou de ir a uma festa de !m de 
ano de cada uma. “É sacri!cado, mas sou eu 
quem quer estar na festa, trabalhar e ter essa 
posição. Minha família é tudo. Eles são a mi-
nha formação, o meu suporte, o meu chão.  
As minhas !lhas e o meu marido vêm em pri-
meiro lugar sempre, antes mesmo de mim.”  
A executiva atribui o seu sucesso à sua fa- 
mília. “Eles me trouxeram até aqui. Não  
cheguei sozinha.” 
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Determinada, dedicada, apaixonada por livros, cinema e, acima de tudo, por sua família, 
Regina Nunes, de 46 anos, conta que a escolha de sua pro!ssão resultou de uma 
combinação entre oportunidade e conhecimento. “Casei com meu primeiro namo-

rado e, quando entrei na faculdade, ele já trabalhava em banco. Acabei me encantando pela 
área !nanceira.”

Assim, a paulistana se formou em Administração de Empresas na Universidade Presbite-
riana Mackenzie, e iniciou a carreira na área de crédito do Citibank. Depois, foi para o Chase 
Manhattan, onde passou alguns meses em Nova York, e mais tarde ocupou uma posição 
temporária em Porto Rico. A executiva também atuou por dois anos no Commercial Bank of 
New York, à frente das áreas de risco e Trade Finance, com foco na América Latina. Regina 
começou a atuar em sua própria consultoria de privatizações no Brasil em 1995, mas em 1998 
começou sua carreira na Standard & Poor’s no país, como diretora de marketing (posição que 
ocupou até 2000). Em seguida, assumiu o cargo de presidente da S&P no Brasil, no qual está 
desde então. “Antes eu era presidente só do Brasil. Agora, acabei de assumir também a Argen-
tina, Bolívia, Peru, Chile, Uruguai e Paraguai”, contou.

Segundo ela, foi muito importante ter tido a oportunidade de vivenciar tais experiências 
pro!ssionais fora do Brasil. “É um ganho muito grande em termos de aprendizado pessoal, 
de comportamento e de cultura (...) Comecei a me conhecer melhor e analisar as coisas e os 
comportamentos de formas diferentes.”

Regina avalia sua trajetória pro!ssional e, embora não aponte qual foi sua maior conquista 
pro!ssional, a!rma que ver pessoas treinadas por ela, no início de suas carreiras, atingirem altos 
níveis de pro!ssionalismo e altos cargos em empresas é algo que não tem preço. “Não dá para 
contabilizar economicamente. Essa é uma conquista diferente. Gerencio pessoas desde 1989 
e é muito bom vê-las crescer.”

A executiva recomenda fazer o certo do jeito certo e acreditar que aquilo irá repercutir posi-
tivamente para você. “Ser determinada, saber o que é preciso fazer, aonde chegar e não desistir 
no meio. Das únicas coisas que eu desisti até hoje na minha vida, uma delas é a dieta – a outra 
é a ginástica. Para todo o resto, sou super determinada. Tudo na vida é esforço.”

E a famosa sorte? Sim, ela diz que acredita em sorte. “[Mas] sorte só vem antes de trabalho 
no dicionário. De resto, o trabalho vem sempre em primeiro lugar”, acrescenta. Com base 
nisso, a executiva a!rma que é preciso estar sempre preparada para abraçar a oportunidade 
que aparecer. O importante não é fazer o que for possível, mas fazer o seu melhor. E se o seu 
melhor não for o su!ciente, melhore para que seja, aconselha Regina.

Com esse espírito, e sem titubear, Regina a!rma que é uma pessoa completamente realizada 
no que faz. “As poucas vezes em que eu não me senti realizada, mudei de atitude, de área ou 
de empresa. E não foram poucas. Estou há 13 anos na Standard & Pooŕ s, porque realmente 
estou mais realizada aqui do que em qualquer fase da minha carreira”, destacou.

Ibe!ana há 13 anos, Regina a!rma que o networking e o conteúdo que o instituto oferece 
são as maiores contribuições para sua carreira. “O IBEF SP ajuda o pro!ssional a evoluir em 
todos os sentidos, desde entender o mercado até entender para onde deve ir e como deve agir.”

Regina conta que, muitas vezes, conversou com o professor Keyler Carvalho Rocha (presi-
dente do Conselho de Administração do IBEF SP) sobre economia, mas também falou sobre 
qual deveria ser seu próximo passo ou o que ela deveria fazer. “O que me possibilitou estar pró-

xima de uma pessoa a qual eu admiro tanto, 
como o professor Keyler, foi o IBEF SP.”

Executiva, mãe e esposa, Regina diz que 
conciliar carreira e vida pessoal, principal-
mente para a mulher, não é fácil, mas tam-
bém não é impossível. “É a coisa que eu mais 
consigo fazer. Eu quero ter essa carreira e 
quero ser essa pessoa.” Segundo ela, não 
existe separação entre vida pessoal e pro!s-
sional. “Eu teria uma grande frustração pes-
soal, se não pudesse me desenvolver como 
me desenvolvo na minha pro!ssão. Essa foi 
uma opção minha.”

Regina tem uma !lha de dez anos e uma 
de 17 anos. Na medida do possível, a execu-
tiva tenta coordenar tudo e ressalta que, até 
hoje, só deixou de ir a uma festa de !m de 
ano de cada uma. “É sacri!cado, mas sou eu 
quem quer estar na festa, trabalhar e ter essa 
posição. Minha família é tudo. Eles são a mi-
nha formação, o meu suporte, o meu chão.  
As minhas !lhas e o meu marido vêm em pri-
meiro lugar sempre, antes mesmo de mim.”  
A executiva atribui o seu sucesso à sua fa- 
mília. “Eles me trouxeram até aqui. Não  
cheguei sozinha.” 



!"#$%&#'(!!"!!#$%&'()!*+,*-*

)%*+,-./+%0123.4056
#%+738+9

Os resultados preliminares da amostra do 
Censo 2010, divulgados pelo IBGE em no-
vembro, mostram um país em que as mulhe-
res têm, em média, menos !lhos — 1,86, em 
2010, contra 2,38, dez anos antes — e são 
mães um pouco mais tarde. A queda da taxa 
de fecundidade foi registrada em todas as re-
giões do país, embora de modo mais acentu-
ado no Norte e no Nordeste. Entre 2000 e 
2010, também houve queda de participação 
dos grupos de mães de 15 a 19 anos e de 20 
a 24 anos, e uma ampliação da parcela com 
idade acima de 30 anos.

Os números mostram o impacto, na es-
trutura familiar, do grau de instrução maior 
das mulheres brasileiras e de sua ascensão no 
mercado de trabalho. O investimento na for-
mação escolar e na carreira adia os planos de 
casamento e de maternidade, algumas vezes 
para sempre. O tradicional retrato da família 
está mudando, e essa é uma questão que in-
teressa a todos, pois tem implicações sérias 
para a economia e o mercado de trabalho a 
longo prazo.

É cada vez mais frequente ver homens e 
mulheres que preferem se estabelecer pro!s-
sionalmente antes de pensar em casamento. 
Cresce a quantidade de mulheres sem !lhos. 
Em paralelo, o aumento da expectativa de 
vida faz com que muitas famílias tenham um 
número maior de avós do que de netos.

Em todo o mundo desenvolvido, essa ten-
dência já é observada há algum tempo. Se-
gundo dados da OCDE (Organização para a  
Cooperação e o Desenvolvimento Econômi-
co), o nível de fertilidade na maioria dos países 
do bloco está abaixo da taxa necessária para 
a substituição das gerações (em torno de dois 
!lhos por mulher) embora tenha voltado a 
crescer nos últimos anos (em 2009, a média 
era de 1,7).1 O efeito disso para o mercado de 

trabalho e para os negócios é preocupante. 
Em alguns países, houve queda acentuada da 
população em idade economicamente ativa – 
como é o caso da Rússia, que já considera o 
problema uma questão de segurança nacional.

Existe o questionamento das vantagens de 
ampliar a participação das mulheres nas em-
presas e incorporar o olhar feminino aos cír-
culos de poder e decisão. Mas como incenti-
var esse movimento sem prejudicar a família, 
principal pilar da sociedade? Sua importância 
econômica é inegável, seja como unidade mí-
nima de produção e divisão de trabalho, seja 
para compartilhar recursos e riscos em bene-
fício de todos os seus integrantes.

Conforme destaca o relatório “Doing Bet-
ter for Families”, da OCDE, em sua abertura, 
“elas [as famílias] são um motor fundamental 
de solidariedade, redistribuindo recursos (di-
nheiro, gêneros ou tempo) entre indivíduos, 
famílias e gerações. Elas fornecem proteção 
e segurança contra as di!culdades. Famílias 
oferecem identidade, amor, cuidado e desen-
volvimento aos seus membros e formam o 
núcleo de muitas redes sociais”.

Essa relevância também é mencionada 
em um artigo elaborado por economis-
tas do Harvard Institute for International  
Development: “A família nuclear consome 
em conjunto, aproveitando as vantagens 
da economia de escala, porque, em média, 
duas pessoas podem viver de forma mais 
barata do que uma. A família educa os !-
lhos e cuida dos idosos e doentes. Ela aloca 
seus recursos de capital entre os membros, 
gerando investimentos tanto em negócios 
quanto na educação”.

Ao di!cultar o desenvolvimento natural 
da família, a falta de equilíbrio entre trabalho 
e vida privada dos indivíduos pode acabar 
tendo implicações para o desenvolvimen-

to econômico das nações – não só pela re-
dução da oferta de mão de obra no futuro, 
mas também pela já bastante discutida falta 
de recursos para !nanciar os programas de 
seguridade social.

Mas como essa realidade pode mudar? 
Empresas e governos precisam pensar em 
como incentivar os jovens adultos a ter o 
número de !lhos que desejam. Será que 
promover mudanças na licença-maternidade 
ou oferecer maior "exibilidade de local e ho-
rário de trabalho pode servir como estímulo?  
De que forma os governos podem ser mais 
atuantes para reduzir os custos de criação 
e educação dos !lhos? E as empresas, que 
papel têm a desempenhar em relação a esse 
tema? Todas essas questões precisam come-
çar a ser respondidas para melhorar a qua-
lidade e a quantidade da oferta de talentos 
para as empresas no futuro.

Até 2015, as nações estão ocupadas em 
eliminar a desigualdade feminina no mundo 
do trabalho e na sociedade em geral, con-
forme estabelecido nas Metas do Milênio 
– conjunto de oito grandes objetivos monito-
rados pela ONU (Organização das Nações 
Unidas). Não devemos perder de vista, no 
entanto, que a crescente inserção feminina 
no mercado de trabalho afeta a organização 
familiar e, consequentemente, a capacidade 
humana de gerar riqueza e continuar evoluin-
do. A família sempre foi um dos primeiros e 
principais centros de decisão da sociedade. 
Quem sabe ela não deva ser incluída em um 
novo conjunto de metas para depois de 2015, 
em um mundo capaz de consumir de acordo 
com sua capacidade de produção e respeitar 
as limitações da natureza.

Saudações Ibe!anas,. 

1: OCDE (2001), Doing Better for Families. Chapter 1. 
Families are changing. Disponível em: www.oecd.org/
dataoecd/61/34/47701118.pdf. Acessado em: 09/12/2011

Luciana Medeiros von Adamek
Vice-presidente da diretoria executiva 
responsável pelo IBEF Mulher
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Álvaro Vilela de Souza
Presidente do IBEF Jovem

Ultimamente, temos ouvido de muitos executivos que falta de mão de 
obra quali!cada no país. Os especialistas apontam que o momento de con-
tratação tem trazido di!culdades para a empresa de um modo geral, e não 
somente para pro!ssionais da área !nanceira. O caso é mais grave em com-
panhias que necessitam de conhecimento especí!co, como as indústrias far-
macêutica e de tecnologia.

A PricewaterhouseCoopers publicou neste mês o “15th Annual Global 
CEO Survey 2012”, pesquisa feita com mais de 1.250 líderes de empresas de 
60 países ao redor mundo. De acordo com o levantamento, a principal prio-
ridade desses líderes passou a ser, além de um maior contato com os clientes, 
o desenvolvimento de líderes e talentos. Isso tem levado a uma mudança na 
estratégia para atrair e reter as pessoas certas.

Apesar de serem mais contundentes nos cargos de alta gerência e direto-
ria, as di!culdades estão sendo encontradas em todos os níveis hierárquicos. 
E, neste caso, não estamos enfatizando as di!culdades na contratação de-
corrente de uma política interna rígida da empresa contratante (uma vez que 
uma rigidez na política de cargos e salários é um agravante na hora da con-
tratação). Estamos tratando com empresas que possuem políticas "exíveis e 
são reconhecidamente grandes empregadoras no mercado.

A capacitação dos pro!ssionais não conseguiu caminhar na mesma velo-
cidade do crescimento econômico. Temos notado excelentes currículos aca-
dêmicos, mas com pouca ou praticamente nenhuma experiência pro!ssional. 
Esse fator tem levado muitas empresas, que antes recrutavam pro!ssionais 
em um nível intermediário de carreira, a recrutar diretamente nos campi das 
universidades e treinar o pro!ssional já dentro da própria empresa.

A estratégia de contratação mudou. Não podemos mais lidar com nossos 
colabores da mesma forma que lidávamos no passado – e mais do que isso, 
precisamos planejar para que, em um curto espaço de tempo, a situação não 
se deteriore ainda mais. Temos que ir muito além do próximo budget.

Saudações Ibe!anas. 
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Tiago Grinman Ruggi
Sócio da Caccuri Consultores
tiago@caccuri.com.br
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Empreender não signi!ca necessariamente ter uma ideia brilhante ou criar 

uma empresa de sucesso. O empreendedorismo pode ser visto no compor-
tamento. Esse comportamento, que com o tempo acaba se tornando um 
hábito, consiste em uma extensa lista de competências, como iniciativa, 
pró-atividade, análise crítica, perfeccionismo, execução, visão de longo 
prazo, humildade, capacidade de se relacionar, resiliência, inteligência emo-
cional, alta dose de energia e persistência. Thomas Watson, um dos funda-
dores da IBM, dizia: “Se você quiser ser bem sucedido, duplique sua taxa de 
fracassos”.

Outro fator essencial para ter um comportamento empreendedor é fazer 
o que se gosta. A maioria das pessoas não está satisfeita com o que faz 
e trabalha contrariada porque precisa de dinheiro. Não cometa esse erro! 
Descobrir suas habilidades naturais permitirá que você realize seu trabalho 
com grandeza. A!nal, tudo o que merece ser feito merece ser bem feito.  
A criatividade, o entusiasmo, a alegria e o otimismo só surgirão quando você 
seguir sua vocação.

O nosso dia a dia e a cobrança por resultados no trabalho nos tornam 
muitas vezes alienados e quase míopes em relação ao que está acontecendo 
fora da empresa. Independentemente do seu cargo ou ramo de atuação, o 
ambiente empresarial, por essência, proporciona a possibilidade de que as 
pessoas troquem conhecimento, aprendam com os erros dos outros, copiem 
e melhorem o que foi bem feito e vivenciem experiências.

Por isso, participe de grupos de discussões e associações empresariais; 
monte qualquer negócio, mesmo que seja no papel; aprenda tudo o que pu-
der e um pouco mais sobre sua atividade; reserve algum tempo do seu dia 
para ler e estudar; converse com pessoas; aprofunde seus conhecimentos; 
seja curioso; e exercite seu cérebro.

“A maior recompensa do nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, 
mas aquilo em que ele nos transforma.” John Ruskin.

Faça o seu melhor e divirta-se!!!! 
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Essa linha tem todas as virtudes que um 
executivo precisa para viagens aéreas: robustez, 
peso reduzido e um encaixe perfeito em pequenos 
espaços. O funcionamento da tampa facilita o 
acesso ao interior, enquanto bolsos acessórios 
zelam pela ordem necessária das pequenas coisas.
www.rimowa.de

Desejo

;/376%<)=>5?
Com um designer futurista, a Sony lançou um visor 
especialmente projetado para exibição de conteúdo 
3D em alta de!nição, proporcionando uma sensação 
de “cinema pessoal”. O visor cobre totalmente os 
olhos e é equipado com duas telas Oled de 
0.7 polegadas com resolução de 1280 X 720 pixels. 
Parecem pequenas, mas dão ao telespectador 
a impressão de estar olhando para uma tela de 
750 polegadas a 20 metros de distância. Para 
completar, o aparelho é equipado com um sistema 
de som surround 5.1. O visor não é independente 
e precisa ser permanentemente conectado a uma 
unidade de processamento através de um cabo.
www.sony.com

)723-%(@A-6-%B
A OreObject lançou um mouse inovador, o 
Sphere 2. Com um formato esférico e menor 
do que uma bola de tênis, o modelo pode 
ser facilmente confundido com um objeto 
de decoração pelo seu design elegante e 
so!sticado. Feito em material extremamente 
resistente, possui os tradicionais botões, além 
de um scroll, e é compatível com PC e Mac.
www.oreobject.com

Por Redação / Fotos: Divulgação
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Com uma releitura de um modelo da década de 70, 
o designer Sebastien Sauvages criou o Eclipse Dect, 
um telefone residencial sem !o que forma um círculo 
imitando um eclipse. O aparelho possui um grande 
display de cristal, viva voz de alta qualidade, agenda 
para 200 contatos, dez campainhas diferentes, ECO 
mode, luz de teclado azul e sua bateria aguenta até 
13 horas de conversação ou 210 horas em stand-by.
www.coro!ot.com/sebsauv

Para aqueles que procuram luxo absoluto, 
o designer Stuart Hughes criou o mais 
caro Apple MacBook, batizado de 
MacBook Air Supreme Platinum Edition. 
Pesando cerca de 7 kg de platina sólida, 
o laptop reúne beleza e elegância.
www.stuarthughes.com

97+:674*%)7+-
Uma tradução do pensamento do designer Sergio Rodrigues, 
criada em 1957, tornou-se destaque na coleção permanente 
do MoMa-NY e colaborou imensamente na projeção do 
design brasileiro no cenário internacional. As peças são feitas 
em madeira maciça tonalizadas em algumas opções de cores 
e percintas de couro natural que apoiam as almofadas.
www.dpot.com.br



Empresário e político, Paulo Antônio Skaf cursou Administração de Empresas na Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Proprietário da Skaf Indústria Têxtil 
Ltda, o executivo destacou-se como líder patronal na presidência da Abit (Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção) e do Sinditêxtil (Sindicato das Indústrias de Fia-
ção e Tecelagem do Estado de São Paulo), de 1999 a 2004.

De família de origem libanesa, ao longo dos anos 80, Skaf foi um próspero empresário do 
ramo têxtil e teve seus negócios, no entanto, foram duramente afetados pela crise nesse setor, 
e com isso o executivo mudou seu endereço de São Paulo para a cidade de Pindamonhangaba, 
a 136 quilômetros da capital paulista.

Em 27 de setembro de 2004, assumiu a presidência da Fiesp (Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo), assim como do Ciesp, do SESI-SP, do SENAI-SP e do Instituto Roberto Si-
monsen, além de ser o primeiro vice-presidente da da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Como presidente da Fiesp, o executivo se destacou pelo combate à CPMF (Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira). Skaf dedicou-se a acabar a taxação provisória 
instituída em 1997, tanto nas entrevistas aos meios de comunicação quanto em debates sobre 
o tema, em organismos especializados do setor empresarial.

Assim, em outubro de 2007, Skaf encaminhou aos empresários uma carta na qual apre-
sentava os motivos pelos quais a CPMF deveria ser extinta. “É uma contribuição supér!ua 
e inoportuna”, a"rmava. O empresário também conseguiu mais de um milhão de assinaturas 
entre visitas e mobilizações através do site www.soucontraacpmf.com.br (atualmente fora do 
ar). Em dezembro de 2007, o Senado decidiu cumprir a lei que determinava o "m do imposto e 
impedindo a sua recriação em 2008.

Skaf também se notabilizou por estar ao lado de projetos vinculados à educação – por ele 
vista como porta de entrada para o emprego dos jovens –, investindo na capacitação a partir 
dos programas do SESI e do SENAI.

Entre 2005 e 2006, Skaf também presidiu o SEBRAE-SP, (Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas de São Paulo. Além disso, foi membro do CDES (Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social) o chamado “Conselhão”, do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, e do BNDES (Conselho Administrativo do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social).

O empresário recebeu inúmeras medalhas, comendas e condecorações, das quais pode-
mos destacar: Ordem do Rio Branco, Ordem Nacional ao Mérito, da República da Colômbia, 
Ordem do Mérito Militar, Exército Brasileiro, Ordem do Mérito Naval, Marinha do Brasil e 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Aeronáutica do Brasil. Recebeu aproximadamente 50 títulos 
de cidadania, concedidos pelas Câmaras de Vereadores de Municípios das diversas regiões do 
Estado de São Paulo.

Em 2010, Skaf se candidatou como governador de São Paulo, pelo PSB, mas foi derrotado 
por Geraldo Alckmin, Aloizio Mercadante e Celso Russomanno. Após convite de Michel Te-
mer, o empresário saiu do PSB no início de 2011 e se "liou ao PMDB paulista.

Em abril do ano passado, aos 57 anos, foi reeleito como presidente da Fiesp, do Ciesp, do 
SESI-SP, do SENAI-SP e do Instituto Roberto Simonsen para mais quatro anos, com 98,4% 
dos votos válidos. 

!"#$%&'(")
*+&#+"&,-./0"

Minibiografia

!"

Por Patrícia Lucena / Foto: Junior Ruiz/FIESP

1234&536'#$#%&'()*+#,-.,



!"#$%&#'(!"!#$%&'()!*+,*

Turismo

-.

Por Redação / Fotos: Divulgação



Além de ser uma das capitais do mundo, Toron-
to é uma amostra de tudo que se pode encon-
trar de bom no Canadá. Um lugar dinâmico, 

cosmopolita e com alto padrão de vida.
Tradicionalmente, o Brasil é o maior parceiro comer-

cial do Canadá na América do Sul e também o terceiro 
maior mercado de exportação canadense nas Améri-
cas, depois dos Estados Unidos e do México. Por isso, 
o Canadá vem se tornando um destino cada vez mais 
frequente entre os executivos brasileiros.

Localizado no centro de Toronto, o Templar Hotel é 
uma ótima sugestão. Próximo ao centro de convenções 
Metro Toronto, aos principais restaurantes da cidade e 
às galerias de arte e lojas, possui oito andares de vidro 
e alumínio, um ar moderno, repleto de arte e interiores 
elegantes.

Com quartos clássicos de mármore, o lugar oferece 
uma agradável vista para a torre Canadian National. 
Há ainda um SPA em estilo japonês, com uma piscina 
de areia. O restaurante principal do hotel, The Monk 
Kitchen, possui um cardápio internacional, enquanto 
o bar tem uma vista panorâmica da cidade e do lago 
Ontário. Um diferencial do hotel é o transfer de ida 
e volta para o aeroporto realizado com um Porsche  
Panamera.

Outra dica imperdível é o restaurante Origin. Eleito 
um dos melhores de Toronto, possui uma decoração 
inconfundível e um menu de primeira. O lugar tem um 
dos chefs mais criativos e renomados da cidade e dis-
põe de um cardápio bem variado, com pratos do mun-
do todo e para qualquer gosto.

/01!234351!1%
)*+*,-*

-6

Templar Hotel
348 Adelaide Street West
www.templarhotel.com

Restaurante Origin
107–109 King Street East – Tel: (416) 603 8009
www.origintoronto.com

Para mais informações, consulte a Flytour:
www.!ytour.com – Tel: (11) 4502-2600
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D iversos fatores podem comprometer a saúde !nanceira de 
uma organização. Crises e volatilidade no mercado, previ-
são de resultados, cumprimento de metas, retorno sobre 

investimentos ROI (Retorno Sobre Investimentos, na sigla em in-
glês) e conformidade com normas são apenas alguns dos itens que 
!guram entre as preocupações dos executivos de !nanças. Porém, 
acredito que um dos maiores desconfortos desses pro!ssionais es-
teja relacionado à proteção dos ativos da empresa e à continuidade 
dos negócios.

Toda companhia, independentemente de seu tamanho ou área 
de atuação, deve estar preparada para manter as operações, mes-
mo em caso de eventos e crises não previstas. Hoje, praticamente 
todos os aspectos de uma organização são vulneráveis a interrup-
ções, e uma empresa parada signi!ca prejuízos !nanceiros e danos 
para a reputação da marca.

Na indústria !nanceira, que lida com sistemas cada vez mais 
complexos e interconectados, o risco e o custo de uma paralisação 
no serviço são extremamente críticos e podem representar o !m 
de uma companhia. Para uma gestora de recursos, que opera em 
tempo real e está interligada com a Bolsa de Valores e investidores, 
a continuidade de negócios é fundamental para garantir um alto ní-
vel de con!ança aos clientes. Nesse caso, assim como em diversos 
outros segmentos de atuação, a empresa não pode se dar ao luxo 
de esperar o problema acontecer para buscar a solução. Ela deve se 
antecipar para que tudo continue operando normalmente no caso 
de um imprevisto.

Os ambientes de recuperação de desastres foram projetados jus-
tamente para reativar o funcionamento da empresa de forma ime-
diata, evitando riscos e perdas. O foco é garantir a segurança dos 
dados, manter os funcionários responsáveis por trabalhos críticos 
em atividade, conservar os principais processos da companhia em 
operação e, então, com o sistema principal restaurado, migrar os 
dados inteiros de volta.

Nesse contexto, a infraestrutura de TI desempenha um papel 
cada vez mais importante de suporte e proteção dos principais 
ativos de uma empresa. Isso porque segurança já não é somente 
um modo de proteger informações, aplicativos, sistemas e ser-
viços, mas, sim, um item fundamental para contribuir com o 
crescimento e com a diferenciação da companhia em relação ao 
mercado. A empresa que está preparada para imprevistos está 
um passo a frente de seus concorrentes e obtém ganhos de con-
!ança e credibilidade.

O setor de varejo também é um segmento que pode obter lu-

cros escalonáveis com uma política de continuidade de negócios. 
Para visualizar isso, basta imaginar uma rede de restaurantes que 
sofre constantemente com falhas de conexão em seu sistema de 
comunicação com as redes de cartões de crédito, débito e alimen-
tação. Pode parecer um problema usual e que observamos fre-
quentemente, mas as perdas de vendas por falhas no POS (Point 
of Sale) vão além dos prejuízos !nanceiros e podem fazer com 
que o cliente simplesmente opte por outro estabelecimento em 
uma próxima refeição.

Cada indústria tem necessidades especí!cas em termos de conti-
nuidade de negócios e requer políticas de gestão de riscos que aten-
dam a esses desa!os. Pode ser um link extra de internet, geradores 
de energia ou um projeto de espelhamento de data centers. O fato é 
que os requisitos de negócios estão em constante transformação e 
!zeram com que as soluções de contingência sofressem uma gran-
de evolução. Hoje, as antigas políticas com recuperações baseadas 
em backups em !tas cartuchos e com janelas de recuperação de 
dias, ou até mesmo semanas, já não são mais aceitas.

O atual ambiente de TI pede operações contínuas e janelas de 
recuperação cada vez menores, tendendo a zero no caso das orga-
nizações !nanceiras. Esse tema está orientado ao reconhecimento 
da gestão de risco da informação como um ponto de convergência 
para a recuperação de desastres, alta disponibilidade, continuidade 
de negócios, segurança da informação e gestão de crises. Para o 
futuro, são esperadas ferramentas de detecção capazes de iden-
ti!car ameaças emergentes, realizar cálculos de probabilidades e 
impacto nos negócios e sugerir ações preventivas, permitindo à em-
presa iniciar a migração da carga de trabalho do cliente baseada em 
computação em nuvem – o que poderemos chamar de Gestão da 
Resiliência inteligente.

Mas por onde devemos começar? Tudo passa por entender a 
estratégia de negócios da empresa, regulamentações afeitas, criti-
cidade nos processos, riscos operacionais, condição da recuperabi-
lidade da tecnologia e princípios de negócio e de TI. Com base no 
entendimento da organização, deverão ser desenvolvidos cenários e 
alternativas realistas para a estratégia de resiliência corporativa. Ao 
iniciar um projeto, é importante uma atuação !rme e consistente, 
que siga modelos, metodologias e requerimentos do negócio, escute 
o mercado e os fornecedores experientes.

Claramente, o gerenciamento de risco tem consequências am-
plas e pode in"uenciar diretamente no posicionamento competitivo 
de uma empresa, bem como na sua reputação em relação a clien-
tes, parceiros, reguladores e outras partes envolvidas. 
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Opinião

Recentemente recebi uma chamada de um amigo informando-me que ele havia se tornado redundante em razão de uma rees-
truturação. Tornar-se redundante é o mesmo que não ser mais necessário – ou seja, ser demitido!

Ele contou-me um pouco de como as coisas estão (in) evoluindo na empresa da qual se tornou redundante e que, em sua 
opinião, os gestores estavam se enganando, ignorando o precipício diante deles. Claro que ele pode estar enganado, mas isso apenas 
saberemos no futuro.

Ele contou-me ainda que essa empresa encontra-se sob nova administração já há dois anos e que a mensagem dessa nova gestão, 
assim que assumiram, era que eles estariam orientados no longo prazo ao invés de no curto, como era a orientação da administração 
que se desligava. As primeiras medidas tomadas foram a de desfazer algumas decisões ligadas à redução de custos e julgadas neces-
sárias, ainda pela administração anterior, para fazer face ao novo ambiente pós-2008. Ainda de acordo com meu amigo “redundo”, a 
empresa – a despeito do cenário competitivo em que operava, e que até então havia sido lucrativa e apresentava retornos sobre capi-
tal empregado ou patrimônio acima da média – estava expandindo e ainda pagando dividendos à casa matriz. Agora, ainda segundo o 
“redundante”, depois de dois anos dessa nova gestão, a situação é totalmente diferente. Em 2010, os lucros haviam caído e, em 2011, 
até o mês de outubro, a companhia apresentava perdas e ainda estaria a receber empréstimo da casa matriz!

Há uma piada corporativa sobre um recém-assumido CEO. Logo que assume, ele encontra em uma gaveta três envelopes nu-
merados, cada qual a ser aberto quando enfrentasse uma crise. Bom, seis meses depois ele enfrenta uma crise e lembra-se de abrir o 
primeiro envelope que contém a seguinte nota: “culpe a administração anterior”. Então, é isso que ele faz, sobrevivendo até a próxima 
crise. Outros seis meses passam-se e outra crise se apresenta, levando-o a abrir o segundo envelope, que contém a seguinte nota: 
“conduza uma reestruturação”. Ele, então, submete a proposta ao Conselho e o convence a conduzir uma reestruturação para res-
ponder à nova crise. Outros seis meses se passam e outra crise emerge; ele, então, ansiosamente busca resposta (para a nova crise) 
no terceiro envelope, e encontra a seguinte nota: “comece a escrever suas três mensagens e use os mesmos envelopes”.

Como toda piada, a sua graça reside na realidade. Eu não estou tão certo em que fase a “nova” administração dessa empresa se 
encontra. Imagino, no entanto, que após dois anos, eles não mais podem culpar a “antiga” administração. Provavelmente estejam, de 
acordo com o “redundante”, na fase da reestruturação.

Eu, realmente, não entendo como uma empresa pode ser tão somente “orientada no longo prazo”. Claro que creio que há a 
necessidade de se formular uma visão e, dela, uma estratégia derivada. No entanto, o único meio de saber se tanto a visão como a 
estratégia são sólidas é se a companhia está apresentando resultados !nanceiros positivos. A!nal, a existência de lucro é que prova 
que a visão, a estratégia e o modelo de negócios adotado são corretos e viáveis.

Em minha opinião, o enunciado de John Maynard Keynes – “O longo prazo é um guia enganoso para os negócios atuais. 
No longo prazo estaremos todos mortos” – é correto. “Longo prazo” é, na maior parte do tempo, usado como uma desculpa para 
falhas correntes. E, encaremos a realidade, o único momento que vivemos é o presente, uma vez que o passado não pode ser alterado 
e o futuro, na verdade, é nosso presente de amanhã!

É também uma realidade que, de tempos em tempos, empresas tendem a se “sabotar”. Uma crise é gerada apenas com o objetivo 
de provar que a companhia encontrava-se “doente” e necessitava de intervenção. Como resultado, a empresa começa a perder 
dinheiro, relevância e a “profecia” se cumpre.

A verdade é que o longo prazo não existe no curto prazo, sendo o termo, de fato, uma abstração – uma vez que, ao longo do 
caminho, várias análises, decisões – e inclusive apostas – são feitas. O longo prazo é, em realidade, uma visão para uma empresa 
em particular, que pode estar correta ou não, e a resposta pode ser clara e periodicamente vista nas “Demonstrações Financeiras”!

Um bom 2012 a todos e outros muitos anos de sucesso! 
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