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Iniciamos uma nova etapa na história da Revista IBEF News. Nesta edição de número 162, apresentamos um novo formato, 
com muitas novidades, em especial em sua apresentação. Tudo isto foi possível graças ao trabalho e dedicação de mais de 
seis meses dos membros da nossa Comissão de Relações Públicas, liderada pelo Ivan de Souza e com a participação de José 

Cesar Guiotti e Sérgio Volk. Parabéns e muito obrigado por nos apresentar um novo formato, mantendo a mesma qualidade de 
informação que caracteriza esta publicação, agregando novas seções de interesse a todos os associados.

Nesta edição de relançamento, temos atrações muito especiais, a começar pela matéria de capa, abordando as causas que 
levam um país a chegar em uma situação de default e quais os efeitos. Ouvimos diversos economistas que nos trazem suas 
idéias e opiniões.

Temos ainda uma ampla cobertura da cerimônia de premiação do VIII Prêmio Revelação IBEF SP/KPMG 2011 com a pre-
sença do presidente do Google, Fábio Coelho. O vencedor deste ano, Pablo Rogers, viu coroada sua persistência, após duas 
menções honrosas em anos anteriores. Marcelo Perlin foi premiado com menção honrosa, cujo trabalho apresentamos um 
resumo nesta edição.

No tocante a entrevistas, uma interessante abordagem da educação brasileira, preocupação de dez em cada dez empresários, 
nos é trazida pelo Diretor de Relações com Investidores da Kroton Educacional, Carlos Lazar, em nosso Ping Pong. Nosso colega 
e amigo Leonardo Barros de Pinho, vice-presidente da Diretoria Executiva, é o entrevistado na seção Executivos&Empresas.

O IBEF Mulher comemorou seu segundo aniversário em um interessante evento, com uma palestra de Washington Olivetto 
sobre a propaganda no Brasil, dois painéis abordando a política das empresas quanto às mídias eletrônicas no trabalho dos 
funcionários e o aumento da participação feminina no mercado de trabalho.

As seções IBEF Jovem e IBEF Mulher nos trazem importantes contribuições para a carreira destes pro!ssionais: não per-
cam a oportunidade de veri!car.

O INEPAD nos brinda com seu terceiro texto, desta vez falando sobre os desa!os do Brasil para 2012: este trabalho serve 
como aperitivo da matéria de capa de nossa próxima edição, quando iremos abordar com mais profundidade as expectativas 
para nossa economia no ano difícil que se aproxima.

O vice-presidente da IBM e Conselheiro do IBEF SP, Rodrigo Kede de Freitas Lima, abrilhanta esta edição com mais um 
texto sobre tendências da Tecnologia da Informação.

Uma das novidades apresentadas nesse novo formato é um minicurrículo de personalidades do mundo econômico: nossa 
primeira incursão neste universo traz um resumo da carreira e da vida do ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles.

A cobertura de diversos eventos realizados pelas comissões do IBEF SP também faz parte desta edição, entre os quais, 
destaco um café da manhã sobre implementação da estrutura de gestão de capital, em parceria com a Ernst & Young, uma 
palestra sobre gestão da carreira do pro!ssional de !nanças, ministrada por Sami Boulos Filho e um café da manhã debatendo 
a postura das empresas com respeito às mudanças climáticas do mundo, conduzida por Carla Leal.

A apresentação do trabalho de Denísio Liberato, vencedor do Prêmio Revelação IBEF SP/KPMG 2010 e o almoço de con-
fraternização com os vencedores do Prêmio Revelação IBEF SP/KMPG 2011 também fazem parte desta edição.

Outra novidade é uma seção sobre turismo. Essa primeira matéria é uma"dica de um hotel para executivos com estilo oriental 
e um café moderno, assinado por brasileiros, no Museu d´Orsay: interessante sugestão para sua próxima viagem a Paris.

Tivemos também a primeira edição do CFO Lunch, realizado em parceria com a Deloitte, quando foram discutidas as ten-
dências do mercado de manufatura.

Como vocês podem notar, mudamos o formato, mas o propósito de apresentar assuntos do interesse de todos os executivos 
de !nanças continua presente. Tenho certeza de que o tempo despendido na leitura da nova revista IBEF News será um real 
investimento para suas carreiras.

Aproveitem, tenham uma boa leitura e aguardem, pois outras novidades os esperam em nossas próximas edições.
Saudações ibe!anas.
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José Álvaro Sardinha, membro 
da Diretoria Vogal do IBEF SP, foi promovido a su-
perintendente administrativo do Grupo Comolatti, 
respondendo diretamente ao presidente da empresa. 
O executivo terá responsabilidade sobre as diretorias 
das áreas Financeira, Recursos Humanos, Tecnolo-
gia da Informação, Jurídica e Facilities. 
Para ocupar o seu lugar foi contratado o executivo 
Ricardo Mattos, que a partir deste mês já deve estar 
ligado ao IBEF SP. Mattos tem passagem em empre-
sas como a IOB e Estadão. 

O ibe!ano Luiz Cláudio Fontes, membro da Comissão 
de Relações Públicas do IBEF SP, é o novo managing  
partner (sócio líder Brasil) da Grant Thornton Brasil, em-
presa membro da Grant Thornton International, uma das 
principais organizações de auditoria e consultoria do mun-
do. Fontes tem uma sólida experiência em auditoria e e na 
liderança de pessoas, tendo atuado quinze anos em uma das 
big four e agora com esse reinicio na Grant Thornton com-
pletou vinte anos recentemente somente nessa sociedade.

Em 2012, o Encontro Socioesportivo será realizado em 
parceria com a rede de hotéis Tivoli. Uma tradição do 
IBEF SP para reunir seus associados e familiares, o evento 
acontecerá na Praia do Forte, Bahia.

Luis Rodeguero, responsável pela Comissão de Fi-
nanças Corporativas do IBEF SP, está de casa nova.  
O executivo agora faz parte do time da Moore Ca-
pital, onde atuará como consultor associado para as 
áreas de Finanças, M&A e Governança Corporativa. 
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das 7h30 às 9h – Sede IBEF SP

Café da Manhã da Comissão de Tributos

“Discussões em torno de PIS/COFINS 
sobre insumos”

Palestrante: Marco Aurélio Greco

Local a de!nir

Seminário IFRS

“Impactos Fiscais”

Palestrantes: Diversos

07 de dezembro 09 de dezembro
Café da manhã

Seminário

!

Em 2012, o IBEF SP irá promover o CONEF – Congresso 
Nacional de Executivos de Finanças no Hotel Unique, em 
São Paulo.
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Ping-pong

No segundo trimestre de 2011, a Kroton registrou 
um aumento de 9,4% em sua receita líquida em 
comparação ao mesmo período de 2010. 

IBEF News – Vemos algumas críti-
cas em relação à qualidade de ensino 
das escolas com um grande número 
de alunos que tiveram crescimentos 
rápidos, seja organicamente ou por 
meio de aquisições. Qual a sua opi-
nião a respeito disso?
Carlos Lazar – Entendemos que cres-
cer mantendo a qualidade é um desa!o e 
deve ser feito de maneira organizada e es-
truturada. Sempre primamos por manter 
o equilíbrio entre os níveis de crescimento 
e de qualidade, com o objetivo de alcan-
çar um desenvolvimento sustentável e, 
também, ganhos de escala. Além disso, 
trabalhamos para atender as demandas 
de nossos clientes e também dos órgãos 
reguladores. Nesse sentido, cabe desta-
car que a Kroton possui, atualmente, no-
tas muito positivas em suas avaliações de 
cursos e das instituições.

IN – Sabemos que um dos maiores 
problemas do País é a educação. 
Como o sr. vê o ensino público no 
Brasil. Em sua visão, o que precisa 
ser feito para a melhoria na qualida-
de da educação pública?
CL – A educação pública precisa se for-
talecer, principalmente, na Educação Bá-
sica, desde a infraestrutura das salas de 
aula, qualidade das bibliotecas e das esco-

Carlos Lazar
Diretor de Relações com 
Investidores da Kroton 
Educacional fala sobre 
a educação brasileira 
e o crescimento da 
empresa no setor

las públicas, quali!cação e remuneração 
dos professores. Outra ação importante 
é a contratação de sistemas de ensino 
particulares dentro do meio público, mo-
dalidade que a Kroton também atua, for-
necendo um salto relevante de qualidade.

IN – Mas é possível termos ensino 
de qualidade a um baixo custo?
CL – Sim. O modelo de negócio da Kro-
ton possui diferenciais que possibilitam 
uma atuação com baixos custos e ava-
liações positivas. Trabalhando com muita 
disciplina na gestão de custos e despesas, 
a Kroton obteve, nas avaliações de Con-
ceito de Curso realizadas pelo Ministério 
da Educação, um nível de desempenho 
acima da média. Nessas avaliações, são 
feitas visitas in loco nas instituições pelo 
MEC e o curso é avaliado nas dimensões: 
corpo docente, instalações físicas e orga-
nização didático-pedagógica.

IN – Hoje a tecnologia está muito 
presente nos métodos de ensino. No 
caso de vocês, como é essa inserção?
CL – A Kroton busca novas soluções e 
a tecnologia tem um papel fundamental 
em tal processo. Oferecemos aos nossos 
clientes plataformas modernas tanto de 
conteúdo, como de gestão da vida aca-
dêmica. Também estamos presentes na 
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A Kroton Educacional é uma das maiores organizações educacionais privadas 
do Brasil. Com uma trajetória de mais de 40 anos na prestação de serviços no 
Ensino Básico e Superior, por meio das marcas Pitágoras e IUNI, possui cerca de 
100 mil alunos no Ensino Superior, em nove estados, 30 cidades e 40 instituições.
Na Educação Básica, conta com 281 mil alunos e 771 escolas associadas. 
Além disso, a instituição oferece cursos de pós-graduação à distância, por meio  
de 146 pólos localizados em todas as regiões do Brasil.

modalidade de ensino à distância, que 
hoje conta com 3,3 mil alunos de pós-gra-
duação e pretendemos oferecer cursos de 
graduação ainda em 2012.

IN – Vocês têm alguma parceria com 
Universidades do exterior. Como 
isso funciona e qual a importância 
de oferecer essa experiência aos  
alunos?
CL – A Kroton está sempre à procura de 
parceiros que possam agregar valor a sua 
operação e aos seus clientes. Um exem-
plo são as várias parcerias com institui-
ções e empresas internacionais que propi-
ciam o aprimoramento dos professores e 
dos alunos da Kroton.

IN – Vocês mantêm a Fundação Pi-
tágoras. Fale um pouco sobre essa 
iniciativa e seu impacto social.
CL – A Fundação Pitágoras é o bra-
ço social da Kroton. Criada em 1999, a 
Fundação tem como missão melhorar 
os níveis de aprendizagem dos alunos da 
Educação Básica de escolas municipais, 
atendendo, sem custo, as redes com os 
piores desempenhos no IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica), 
além de oferecer tecnologias de gestão e 
capacitação de pro!ssionais. Atualmente, 
a Fundação apoia mais de 415 mil alunos, 
em 77 municípios, com resultados expres-
sivos de melhoria na qualidade do ensino, 
o que pode ser comprovado pelo desem-
penho das escolas apoiadas no IDEB.

IN – Em relação ao crescimento da 
empresa, qual o plano estratégico 
de expansão da empresa? Há algum 
investimento previsto?
CL – Temos um plano de crescimento 
estruturado em expansão de unidades 
existentes e aquisições e pretendemos ad-
quirir 60.000 alunos de Ensino Superior 
até 2013. Para !nanciar tais aquisições, 
realizamos em junho deste ano uma ofer-
ta pública de ações, arrecadando recur-
sos líquidos da ordem de R$350 milhões.

IN – Pretende fazer uma consolida-
ção de empresas?
CL – Uma das estratégias de crescimen-
to é a aquisição de instituições de Ensino 
Superior. Focamos nas regiões onde te-
mos presença ou em novas regiões com 
alto potencial de crescimento.

IN – De acordo com os resultados di-
vulgados no fechamento do segundo 
trimestre de 2011, a companhia teve 
um aumento de 9,4% da receita lí-
quida em relação ao 2T10. Fale um 
pouco sobre o que representa esse 
crescimento.
CL – Esse crescimento é de extrema im-
portância para a Kroton, pois demonstra 
os resultados positivos da reestruturação 
do segmento de Ensino Superior, reali-
zada em 2010, que provocou reduções 
signi!cativas de custos e despesas, pos-
sibilitando assim um melhor desempenho 
em 2011.

IN – A Kroton tem investimentos de 
Fundos de Private Equity em seu ca-
pital social?
CL – Em 2009, a Advent International 
realizou um aporte de recursos e conta 
hoje com o controle de 20.5% de nossas 
Units.

IN – A ascensão social da população 
brasileira impacta no negócio de vo-
cês? Como?
CL – Sim. A ascensão social faz com que 
a educação passe a ter maior relevância, 
na medida em que os indivíduos come-
çam a perceber o estudo como um inves-
timento e uma forma de se quali!car em 
um mercado de trabalho cada vez mais 
competitivo. 
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Gestão de capital 

)*+,-./*01.234%
5*%6.781.-%9:%;%
<*.-85.5*%04%"<.=8-
A Ernst & Young Terco e o IBEF SP realizaram, no dia 22 de setembro, no 
Hotel Grand Hyatt São Paulo, um evento para discutir a implementação 
da estrutura de gestão de capital e do ICAAP

Por Gisele Gomes / Fotos: Jacinto Alvarez

Em decorrência das recentes crises econômicas internacionais,  
observadas em especial no !nal da última década, a tendência em 
fortalecer a legislação responsável por regular a administração de 

capital e de riscos nas instituições !nanceiras se consolidou de!nitivamen-
te no mercado !nanceiro global.

Nesse sentido, os sócios da equipe de Financial Services da Ernst & 
Young dos EUA e do Brasil, Adam Girling e Jorge Azevedo, juntamen-
te com pro!ssionais de gestão de risco, debateram sobre os conceitos e 
perspectivas globais, regulamentação no Brasil e no mundo, assim como 
práticas internacionais para a implantação de processos referentes à aná-
lise e avaliação de riscos e governança.

No Brasil, embora a crise tenha chegado com menor intensidade, o 
Banco Central do Brasil, seguindo as recomendações de Basiléia, publi-
cou em 30 de junho desse ano a Resolução 3988, na qual estabelece um 
cronograma para a adoção das novas práticas de gestão para o segmento.

Portanto, a partir de 2012, serão exigidas implantações graduais dos 
modelos de supervisionamento impostos pela resolução. Políticas e es-
tratégias, planos de capital, testes de estresse, relatórios regulares, 
bem como o Processo Interno de Avaliação de Adequação de Capital  
(ICAAP) são alguns dos itens que deverão ser adotados pelas institui-
ções brasileiras. Além disso, até 30 de setembro de 2013, o Relatório de  
ICAAP já deverá constar nos demonstrativos contábeis das instituições.
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Jorge Azevedo, sócio de Risk Management da Ernst & Young 
Terco, acredita que a Resolução 3988 impõe um grande desa!o aos 
bancos que atuam no Brasil, pois serão obrigados a implementar, em 
um curto espaço de tempo, métricas e modelos de risco operacionais 
mais profundos e detalhados. “Estratégia, liquidez e reputação são 
conceitos que devem caminhar juntos para o sucesso da introdução 
das práticas sugeridas”, alertou o executivo.

Jorge também apontou a necessidade de conciliação do conceito 
de capital econômico ao de capital regulatório. “Os bancos multi-
nacionais já têm tradição nesse tipo de gerenciamento. No Brasil há 
excesso de capital e as regras para os momentos de escassez de re-
cursos ainda não estão bem de!nidas, o que pode de"agrar crises 
futuras.”

Para Adam Girling, sócio da área de Gerenciamento de Riscos da 
Ernst & Young em Nova York, o primordial é compreender que a 
adoção desses modelos não se resumem ao mero atendimento a re-
gulamentações nacionais ou internacionais.

“Esses processos são, na realidade, e!cazes ferramentas de gestão. 
Após um período de transformação, imposto pela crise econômica 
internacional e pela volatilidade por ela disseminada, o gerenciamento 
cuidadoso dos riscos gera sustentabilidade dos negócios e conforto 
aos acionistas”, a!rmou Adam. 
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 Esq. p/ Dir: Ana Carla Barreira de Oliveira (Ernst & Young Terco); Alexandre Bess (IBEF SP); Adam Girling (Palestrante);  
Jorge Azevedo (Palestrante); Keyler C. Rocha (IBEF SP)
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A identi!cação de riscos verdadeiros é a capacidade de 
isolar adequadamente os eventos que podem impactar 
na performance da instituição. Riscos de crédito, de 
mercado (taxas de juros), operacionais (possíveis litígios 
a serem considerados), de negócios ou estratégicos (re-
ceitas e despesas de produtos e serviços), reputacionais 
e de liquidez ("uxo de caixa) estão entre as variáveis que 
devem ser consideradas nesse primeiro passo.

2 FB.-8.234%5*%.5*@,.234%54%6.781.-

O segundo passo refere-se à avaliação de adequação 
do capital, ou seja, qual o suprimento de recursos e o 
repertório de medidas internas que a instituição pos-
sui para balancear os riscos e manter a solvência.

4 K18-8A.234%5.=%/;1<86.=

De!nir como as métricas serão utilizadas e quais 
serão os seus impactos na captação de recursos, e 
em todo ciclo de geração de resultados, são as ações 
que compõem o quarto passo. “Aqui não há receita 
a seguir”, a!rmou Adam. Segundo o executivo, cada 
banco possui uma estrutura própria de controle e de 
validação do processo.

5 L4B*<0.02.%*%6401<4-*

A governança também tem um papel primordial. 
Segundo Girling, “a instituição deve ter uma equipe 
e recursos dedicados para governança corporativa”. 
Construir o diálogo com todas as áreas da instituição 
é um grande desa!o e, para tal, é necessário estrutu-
ra e consistência.

6 M4/.5.%5*%5*68=N*=

O último passo prevê a demonstração de resistência 
do banco às situações adversas e seu ‘apetite por ris-
cos’. “Os reguladores observam quais são os planos 
de contingência, e não apenas se a organização reali-
zou testes de estresse”, ressaltou Adam.

3 F0:-8=*%54=%6*0:<84=%5*%*=1<*==*

O terceiro passo envolve a análise dos cenários de 
estresse, realizada por meio de testes contínuos que 
avaliam o comportamento de componentes móveis 
de mercado e como eles interagem entre si. “Os re-
guladores desejam que os bancos consigam informar 
quais são as suas reais preocupações na de!nição dos 
cenários de estresse e como pretendem enfrentá-los”, 
pontuou Adam. 

Próximos passos

Com apenas um ano para a adaptação das práticas atuais à nova regulamentação, Adam sugere aos bancos brasileiros que 
se questionem desde já sobre como pretendem atingir os novos padrões de gestão. “Um ano é factível para a adequação, mas o 
risco é alto”.

Onde estamos, o que desejamos alavancar, aonde desejamos chegar e quais são os modelos de risco mais adequados são 
apenas algumas das perguntas a serem respondidas. Investir em governança, na estruturação de testes de estresse e em um 
bom cronograma de produção são lições que devem ser aplicadas com base nas experiências internacionais.

“A modelagem é importante, mas não é crucial. Senso de humildade para reconhecer as incertezas será o item que fará a 
diferença”, !nalizou Adam. 

Fonte: IBEF
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Adam Girling
É sócio da área de Gerenciamento de Riscos da Ernst & Young em Nova York. 

Durante sua carreira, trabalhou extensivamente com bancos comerciais e de 
investimento na melhoria de qualidade de gerenciamento de risco de crédito e 
de mercado, bem como das estruturas de gestão de capital. Possui profundos 

conhecimentos em Basiléia II, da de!nição à implementação da infraestrutura, 
incluindo os modelos de risco do Pilar I e o Processo Interno de Avaliação da 

Adequação de Capital (ICAAP) exigido pelo Pilar II. Esteve envolvido em diversos 
projetos para a indústria !nanceira norte americana, relacionados à estrutura de 

teste de estresse, revisão da alocação de capital em cenários macroeconômicos 
alternativos e impacto nos riscos de mercado, de crédito, operacional, de reputação 
e de liquidez. Girling é contador certi!cado e possui mestrado em Matemática pela 

Universidade de Cambridge.

Palestrantes

Jorge Azevedo
É sócio de Risk Management da Ernst & Young Terco. Possui mais de 17 anos 
de experiência na indústria prestando consultoria a instituições internacionais 
e nacionais. Liderou vários projetos destinados a preparar bancos comerciais 
brasileiros e chineses a planejar, elaborar e implantar as exigências previstas em 
Basileia II. Desenvolveu e implantou a estratégia de gestão de inadimplência e 
recuperação para bancos comerciais brasileiros. Coordenou projetos de gestão de 
riscos (estratégicos, de mercado, de crédito e operacionais) em ambiente envolvendo 
vários países (ex.: Brasil, China, Argentina, Bolívia). Desenvolveu e implantou a 
abordagem de gestão de riscos empresariais para instituições que não atuam no 
segmento !nanceiro, englobando estratégia, organização, tecnologia, processos, 
treinamento e principais indicadores de desempenho (KPIs) e modelos estatísticos. 
Jorge é mestre em Engenharia Mecânica e Pós-graduado em Análise de Sistemas.
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2º

Com a participação da mulher 
crescendo gradativamente no 
mundo corporativo, o evento 

em comemoração ao 2º aniversário do 
IBEF Mulher debateu a importância da 
presença feminina nas empresas, a re-
levância das mídias sociais no mercado 
de trabalho e os motivos pelos quais as 
companhias devem investir em atividades 
físicas para os pro!ssionais.

Luciana Medeiros, vice-presidente da 
Diretoria Executiva do IBEF São Paulo 
e do IBEF Mulher, destacou a aderência 
da mulher executiva ao IBEF nos últimos 
anos e a representatividade feminina no 
mundo corporativo.

Uma das mais entusiasmadas com o 
evento era a Dra. Fernanda Rosa, advo-
gada da Iplatam – Consultoria e Serviços 
em Propriedade Intelectual. “Adorei a 
palestra do Washington Olivetto. Pode-
mos perceber que a criatividade dele "ui 
espontaneamente. O painel que abordou 
as mídias sociais também foi muito inte-
ressante. É de grande relevância perceber 
a importância da internet no meio corpo-
rativo e saber como utilizá-la de forma 
bené!ca para as organizações”.

Simone Menezes, operadora de sales 
trader da BES Investimento do Brasil, 
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Em comemoração ao seu  
2° aniversário, o IBEF Mulher 
discutiu o aumento da presença 
das mulheres no mercado 
de trabalho em um café da 
manhã realizado no dia 23 
de setembro no Hotel Hilton 
Morumbi, em São Paulo

destacou o painel “O que as diversas áre-
as da empresa esperam do CFO” como 
um dos melhores momentos do evento. 
“A troca de experiências entre as áreas 
!nanceiras, de produção e comercial é 
essencial para o retorno do investimento 
da empresa”, observou.

Diretoras de atmosfera
O renomado publicitário e chairman da 

WMcCann, Washington Olivetto, abor-
dou a constante evolução das mulheres 
na sociedade e no mercado de trabalho. 
Segundo ele, sua vida pro!ssional sempre 
foi permeada pela presença feminina.

No inicio de sua trajetória, ainda na 
década de 70, Washington teve contato 
com o conceito inovador das “diretoras 
de atmosfera”, hoje tema de sua palestra. 
O fato deu-se em Paris, quando teve a 
oportunidade de conhecer a fundadora da 
importante grife japonesa Commes des 
Garçons, Rei Kawakubo, que já possuía 
em seus quadros de colaboradores uma 
diretora de atmosfera – pro!ssional res-
ponsável por identi!car, antes da abertura 
de cada loja da marca, detalhes conside-
rados decisivos para o futuro sucesso do 
ponto de venda.

Características como bairro, perfume, 

Aniversário IBEF Mulher
Por Gisele Gomes / Fotos: Rui Akira
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ambiente e comportamento das vendedoras eram itens amplamente pesquisados e discu-
tidos antes da inauguração de qualquer loja.

Hoje, diversas empresas, como a Apple, já incorporaram essas diretoras em suas equi-
pes de recursos humanos. “Administrar talentos sem atmosfera é impossível”, enfatizou 
o publicitário.

Mulheres e a publicidade no Brasil
A partir de então, muitas de suas peças publicitárias passaram a explorar a capacida-

de feminina em identi!car tendências e perpetuá-las em seu meio social e pro!ssional. 
Foi nesse sentido que apresentou a primeira peça publicitária do “garoto Bombril”, per-
soni!cado pelo ator Carlos Moreno, lançada em 1978.

O !lme traz, pela primeira vez em um comercial brasileiro, um personagem masculino 
abordando as qualidades de um produto que, até então, pertencia exclusivamente ao 
universo feminino, o detergente líquido.

Antonio Sérgio de Almeida (Morganite); 
Regina Nunes (Standard & Poors); 
Keyler C. Rocha (IBEF SP); 
José Adalber Alencar (Harmonia Seguros)

Esq. p/ Dir: Flávio Ramos (Trinity 
Investimentos); Marienne Coutinho 

(KPMG); Luiz Roberto Calado (Brain)

 1974 – Recebe seu primeiro prêmio “Leão Ouro” no Festival de Cannes, quando ainda 
atuava na Agência DPZ.

 Sob o comando da W/Brasil, a partir de 1986, recebeu mais de 1.000 prêmios.
 Os !lmes “Hitler”, produzido para a Folha de São Paulo, em 1989, e o “Primeiro Sutiã’, para 
a Valisère, em 1988, são os únicos comerciais brasileiros a estarem a lista mundial dos 100 
melhores anúncios.

 2009 – processo de fusão da W/Brasil com o escritório brasileiro McCann Erickson. Com 
a integração, concluída em 2010, o publicitário tornou-se chairman da WMcCann e foi 
nomeado Chief Creative Of!cer do McCann Worldgroup da América Latina e Caribe.

 Os anúncios do publicitário continuam ultrapassando as fronteiras da simples publicidade, 
re"etindo-se também na cultura do povo brasileiro, com seus bordões e mensagens que caem 
no gosto popular e sensibilizam, por meio do forte apelo a importantes causas sociais.

Washington Olivetto (WMCcann)

Para Washington, essa é uma peça 
revolucionária, que marcou época e só 
ganhou longevidade, devido à imediata 
identi!cação da consumidora com a men-
sagem de libertação feminina veiculada 
pelo !lme. O “garoto Bombril” tornou-
-se, en!m, parte do imaginário popular.

Retrospectiva da carreira de Washington Olivetto
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Doações destinadas ao Lar 
Escola São Francisco

Plateia

Plateia

Painel Mídias Sociais

As mídias sociais estão impactando 
cada vez mais as relações sociais e de 

trabalho, sobretudo, no relaciona-
mento com os clientes. Políticas 
de utilização, monitoramento, cri-
ses e processos de recrutamento 
e seleção são temas frequentes 
nas organizações. Nesse sentido, 
o primeiro painel do dia abordou 
a aderência e usabilidade de fer-
ramentas, como o Google, Face-

book, LinkedIn, Wikipédia, dentre outras.
Regina Nunes, CEO da Standard & 

Poors, destacou que, mesmo a utilização 
pelos funcionários não sendo controlada 
na empresa, há um código tácito de ética 
entre os colaboradores. “O comporta-
mento pessoal de cada um pode repre-

sentar para o nosso cliente a opinião da 
empresa”, alerta.

Para Cristiana Pinciroli, diretora da Ou-
vidoria do Itaú Unibanco, as mídias sociais 
são imprescindíveis para a expansão do 
negócio e, devem ter o uso incentivado, 
mas com muito cuidado. “Nossos objeti-
vos primordiais são mensurar a relação do 
consumidor com a marca e obter insumos 
para o aperfeiçoamento de nossos produ-
tos e serviços.”

Ainda sobre essa questão, Odete Du-
arte, diretora de comunicação da Rhodia, 
a!rmou que sua empresa acompanha 
tudo o que acontece nas redes, 24 horas 
por dia, mundialmente. E Regina Nunes 
complementou: “desejamos que esses ca-
nais tornem-se, em um futuro próximo, 

veículos para a popularização de nossos 
conteúdos”.

Para as executivas, as políticas de utili-
zação das mídias sociais são necessárias, 
mas devem ser aplicadas sob a ótica da 
educação dos usuários internos. Segundo 
elas, somente assim é possível extrair os 
seus reais benefícios para o core business 
das empresas.

Mas como lidar com as crises nesse 
mundo virtual? Para as debatedoras, com 
a disseminação das redes sociais, o risco 
das tensões se maximizarem é iminente, 
portanto, o cuidado deve ser redobrado. 
As empresas, como lição de casa, de-
vem mapear constantemente os pontos 
de vulnerabilidade e terem de!nidas as 
estratégias para enfrentar os momentos 

Você sabia?
 Subir três andares de escada corresponde a 10 minutos de caminhada?
 30 minutos de exercícios diários, 5 vezes por semana, já é considerada uma atividade física 
relevante?

 Foi comprovado que as empresas incentivadoras de programas de qualidade de vida 
conseguiram reduzir em até 55% seus custos com a saúde dos funcionários, em 20% o 
número de faltas e em 80% o tempo de afastamento por motivos de doença? E, além disso, 
ainda observaram um aumento de 15% nos níveis de produtividade?
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Esq. p/ Dir: Carla Leal 
(Palestrante – Oracle); 
Denise Svanci (P&G); 

Mirian Branco (Einstein); 
Márcia Silva (Braskem)

Luciana Medeiros  
(IBEF Mulher/PwC); 
Washington Olivetto 

(WMCcann);  
Olga Monroy (WMCcann)

 Esq. p/ Dir: Fátima 
Raimondi (Palestrante 
– Conselho Natura); 
Cristiana Pinciroli 
(Palestrante – Itaú 
Unibanco); Odete 
Duarte (Palestrante – 
Rhodia); Regina Nunes 
(Standard & Poors)

de con"ito. Para a diretora do Itaú, “um 
‘post’ pode reduzir o impacto de uma re-
clamação, antecipando determinado pro-
blema aos clientes”.

As convidadas destacaram que um dos 
setores mais favorecidos pela dissemina-
ção das mídias sociais é o de recursos hu-
manos, principalmente em seus processos 
de seleção. Agilidade no recrutamento 
de pessoas e possibilidade em conhecer 
o candidato, além dos limiares do mundo 
corporativo, são algumas das vantagens 
oferecidas pelas redes. 

O que as diversas áreas da 
empresa esperam de um CFO?

A importância e as expectativas de 
um CFO – Chief Financial Of!cer – nas 
empresas foi o tema do segundo painel 
do dia. O debate contou com a partici-
pação da executiva de EPM da Oracle, 
Carla Leal, da diretora industrial da P&G, 
Denise Svanci, da diretora industrial da 
Braskem, Márcia Silva, e da diretora de 
RH do Hospital Albert Einstein, Miriam 
Branco. Para mediar e conduzir as ques-
tões, esteve presente Maria José Cury, 
sócia da PwC.

Segundo as executivas, o CFO deve ser 
o grande parceiro das áreas de negócios 
e produção nas organizações. Para tal, a 
sua atuação deve ir além da avaliação da 
saúde !nanceira da empresa. Carla Leal 
acredita que o CFO é um autêntico con-
sultor !nanceiro interno.

“Ele deve levar o seu conhecimento em 
!nanças para outros âmbitos da empresa, 
apoiando a tomada de decisões em vários 
níveis”, complementou Denise Svanci.

Portanto, segundo Márcia Silva, ele 
deve dominar os negócios e entender as 
di!culdades apresentadas pelos diferentes 
cenários, além de ter competência para 
atuar de forma estratégica.

Segundo elas, é de responsabilidade de 
um CFO tornar as métricas !nanceiras 
mais simpli!cadas, por meio do desen-
volvimento de sistemas mais acessíveis e 
democráticos.

Nesse sentido, Miriam Branco alertou 
que procurar motivar a equipe a alcançar 
as metas é o grande diferencial que se es-
pera desse pro!ssional.

Alternativas de atividade física para o executivo e a executiva
Con!ra algumas dicas da educadora física do Centro de Medicina Preventiva do Hospital 
Albert Einstein, Carla Juliana de Sá:

 Companhias devem aumentar seus programas de qualidade de vida.
 Grupos de dieta, ginástica laboral e restaurante na empresa são algumas das alternativas que 
podem incentivar os colaboradores a buscarem práticas mais saudáveis em suas rotinas tão 
atribuladas.

 Caminhar mais, alimentar-se de forma balanceada, reduzir o consumo de álcool e eliminar o 
tabagismo.

“Atividades físicas 
contribuem não só 

com a saúde dos 
pro!ssionais, mas 

também com o aumento 
da produtividade nas 

empresas”, a!rmou 
Carla Leal.



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

Criar um plano de carreira de longo prazo, revisando anualmente e gerenciando como um negócio. Essa é a principal dica dada 
pelo diretor da Boulos Consulting, Sami Boulos Filho, durante a palestra “Gestão da Carreira do Pro!ssional de Finanças”, 
realizada no dia 27 de setembro, na sede do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF SP.

Essa orientação pode parecer simples, mas não é seguida por mais de 80% dos pro!ssionais. “Eles planejam as !nanças da em-
presa, por exemplo, mas não a carreira”, avaliou Sami, reforçando que os desa!os nas companhias vão anulando o foco pro!ssional  
na carreira.

Diretor da consultoria especializada em recrutamento e seleção de executivos e gestão estratégica de pessoas, Sami, também 
autor do livro “Encontrei O emprego”, defendeu que em qualquer estágio da vida pro!ssional é possível traçar um plano de carreira. 
O executivo ainda lembrou que, atualmente, os trabalhadores exercem várias funções ao mesmo tempo, apesar de continuarem na 
mesma área.

Nos últimos 30 anos, o per!l pro!ssional sofreu modi!cações que, segundo o consultor, levaram à necessidade de um melhor 
gerenciamento da carreira. Até a década de 1980, o cenário econômico era de poucas mudanças e a motivação do funcionário era a 
estabilidade. “Não era preciso gerenciar. Bastava responder a alguns anúncios de vagas ou prestar concursos”, disse Sami, destacando 
que, antigamente, os pro!ssionais eram mais acomodados e !cavam 35 anos em uma mesma empresa.

A partir dos anos 90, as companhias melhoraram o atendimento aos clientes, atendendo com mais rapidez e de forma mais perso-
nalizada. Essa tendência foi acompanhada por fusões e aquisições de empresas, reestruturações, terceirizações, chegada da internet 

e expansão da globalização.
De acordo com Sami, a soma desses fatores mudou drastica-

mente a relação entre funcionário e empresa. A estabilidade de 
antes deu lugar às mudanças sem previsibilidade. Os vínculos de 
longo prazo foram substituídos por ligações menores ancoradas no 
desempenho, e não mais no paternalismo. O aprendizado que era 
único – a graduação bastava para toda a carreira – deu lugar à edu-
cação continuada. “O compromisso deixou de ser com a empresa 
e passou a ser consigo mesmo. Os pro!ssionais deixaram de ofe-
recer lealdade para ofertar comprometimento. Já as companhias 
passaram a dar oportunidade de produzir e mostrar resultados, e 
não mais segurança”, contextualizou.

Sami Boulos Filho
(Palestrante)

Gestão pro!ssional 
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Palestra para pro!ssionais de !nanças 
dá dicas de como conduzir a carreira 

Por Guilherme Soares Dias / Fotos: Jacinto Alvarez

Público
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Plano de carreira
Nesse novo momento, as transforma-

ções no cenário global causam impactos 
na empresa e na carreira. “A única certe-
za é a de mudança. Por isso, o pro!ssional 
precisa de um objetivo e de uma direção”, 
ressaltou Sami. Veja no Box ao lado os 
itens para gerenciar a sua carreira.

O executivo apontou que as apti-
dões básicas exigidas pelas organizações 
também aumentaram. No passado, as 
empresas pediam iniciativa, dinamismo, 
facilidade de comunicação e de lidar 
com números, raciocínio rápido e bom 
humor. Hoje, o especialista a!rma que, 
além dessas competências, é esperado do 
pro!ssional um melhor relacionamento 
interpessoal, liderança, visão estratégi-
ca, orientação para resultados, adminis-
tração de con"itos, visão de negócio na 
tomada de decisão e postura de dono. 
“Enquanto uma padaria oferece pão ao 
cliente, nós oferecemos competência à 
empresa”, exempli!cou.

Para ele, outra importante ferramenta 
na construção de uma carreira é o ne-
tworking. “Hoje, 70% das transições na 
carreira ocorrem nas redes de relaciona-
mentos”, estima Sami. De acordo com o 
palestrante, quando o pro!ssional deseja 
conseguir novos contatos, precisa fazê-lo 
por meio de indicação. “Você deve orga-
nizar duas listas: uma com as pessoas que 
conhece e outra com aquelas que gosta-
ria de conhecer”. Fonte: Boulos Consulting

Nesse aspecto, o especialista aponta 
um erro frequente entre os pro!ssionais. 
“A maioria costuma isolar-se na sua área 
de atuação e só contata sua rede de rela-
cionamento quando precisa de algo.”

O consultor destacou que, principal-
mente para os executivos de !nanças, o 
networking e o marketing pessoal estão 
entre as maiores di!culdades. “São pro-
!ssionais centrados, focados, reservados 
e discretos. Características que ajudam 
na disciplina de traçar o plano de carreira, 
mas limita a busca proativa de novos rela-
cionamentos”.

Já o emprego ideal foi classi!cado por 
Sami como aquele que compartilha os 
mesmos valores do pro!ssional, valoriza 
suas competências, com desa!os que 
está preparado para resolver, e oferece 
uma remuneração justa. “Tem que ter 
prazer. É isso que faz a diferença.”

Luis Rodeguero (Trinity); Sami Boulos Filho (Palestrante); José Antonio Vicente (CONX)

Segundo ele, os princípios e interes-
ses tendem a mudar com as gerações e, 
por isso, aposta no surgimento de novas 
ocupações. “O emprego, como conce-
bido pelo ex-presidente Getúlio Vargas, 
vai continuar diminuindo, mas o trabalho 
continuará aumentando. Já existem 552 
possibilidades de cursos e isso deve cres-
cer ainda mais”, avaliou.

Prática diária
O coordenador da Comissão de Finan-

ças do IBEF-SP, Luis Rodeguero, que 
também é sócio da Trinity Investimentos, 
a!rmou que a palestra sobre gerencia-
mento de carreira foi inserida no calen-
dário da entidade após a identi!cação de 
que o assunto era uma necessidade dos 
associados. “É essencial planejar a carrei-
ra. Apesar de os pro!ssionais considera-
rem isso importante, não o fazem. Essa 
atividade é um incentivo para que possam 
pensar e tomar ações práticas”, reforçou.

Gratuita, a palestra ocorreu após 
o café da manhã e atraiu cerca de 30  
pessoas. Entre os presentes, houve a 
identi!cação da necessidade de plane-
jamento e a certeza de que novas mu-
danças estão em curso. “Atuo como 
autônoma e preciso planejar a carreira 
todos os dias. O que me marcou é como 
nós ajudamos a criar essas mudanças no 
mundo do trabalho. Provavelmente, da-
qui a cinco ou dez anos, teremos outra 
plataforma”, a!rmou Priscila Jeszensky, 
sócia da Source Consultoria. 

;%/1*%05,-3%+1%8,44194,

 Autoconhecimento – valores, interesses e competências. Âncora: dedicação a uma causa/
paixão.

 Conhecimento do mercado – características e tendências. Análise das empresas e da 
concorrência.

 Autodesenvolvimento – educação formal, idiomas, experiência internacional. Competências 
que produzam resultados.

 Networking – rede de relacionamentos; ferramenta de marketing e divulgação de suas 
atividades; estar sempre em contato com suas redes para que acompanhem sua trajetória. 
“Você não pertence à empresa, mas sim à sua rede de relacionamentos”, a!rma Sami.

 Marketing Pessoal – estratégia para atrair, desenvolver contatos e dar visibilidade às suas 
características pessoais. Saber trabalhar a imagem é uma competência e deve ser desenvolvida 
para que o seu trabalho se destaque.

 Planejamento Financeiro – é fundamental ter um número de salários guardados para, caso 
perca o emprego, não precise aceitar qualquer posição só porque está com problemas de dinheiro.
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Prêmio revelação IBEF/KPMG 2010
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Por que um país emite tantas dívidas? Financiar despesas correntes e investimentos em capital físico e humano, suavizar os 

impactos dos ciclos econômicos sobre o nível de atividade e distribuir o peso !scal sobre as diversas gerações são os principais 
fatores. Dessa forma, uma alavancagem da dívida nada mais é do que a resposta do governo para tentar reduzir uma desace-

leração do Produto Interno Bruto (PIB).
Esse foi um dos assuntos abordados pelo economista Denísio Liberato, em uma apresentação sobre o seu trabalho “Original Sin e 

Price Discovery no Mercado de Bonds Soberanos em Reais” – vencedor do Prêmio Revelação de 2010.
Os países emergentes, principal foco no passado, constantemente enfrentavam problemas !nanceiros, ameaçavam entrar em de-

fault e tinham que reestruturar suas dívidas. Mas esse panorama mudou. “Atualmente, o mundo todo também vem discutindo as 
dívidas de economias avançadas, que passaram a ter sérios problemas !nanceiros”, analisou Denísio. A relação dívida/PIB da grande 
maioria dos países desenvolvidos aumentou signi!cativamente.
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Um exemplo citado pelo economis-
ta foi a situação dos Estados Unidos.  
O alto endividamento das famílias, de-
vido à compra desenfreada de imóveis, 
fez com que a economia do país iniciasse 
um processo crescente de desaceleração 
!nanceira. “As dívidas vão aumentando 
e !ca inevitável impedir que a carga tri-
butária suba”, destacou. Nesse sentido, 
Denísio acredita que essa pode se tornar 
uma década perdida para os americanos 
em termos de crescimento da dívida so-
bre o PIB.

Por isso, em sua opinião, esse é o mo-
mento ideal para o Brasil apostar em sua 
moeda local e no crescimento da econo-
mia doméstica, melhorando, consequen-
temente, o bem-estar da população ao 
longo do tempo.

Per!l da dívida
Mas é preciso lembrar que o per!l e a 

qualidade de uma dívida são os fatores 
que determinam a dimensão do problema 
econômico de um país. Para analisar o 
cenário geral é preciso observar em que 
moeda a dívida está denominada e qual a 
sua maturidade, ou seja, se é pré-!xada, 
longa e de médio ou curto prazo.

“O Japão, por exemplo, está com uma 
dívida de 230% do PIB. A Argentina tem 
uma dívida de 42% do PIB. Então, como 
o Japão tem menos problemas !nancei-
ros do que a Argentina? Basicamente 
olhando para a denominação e maturi-
dade da dívida de ambos. O Japão faz 

Em café da manhã, realizado no dia 5 de outubro, o 
economista de gestão de carteiras do Banco do Brasil, 
Denísio Liberato, apresentou seu trabalho, vencedor 
do Prêmio Revelação IBEF-SP/KPMG 2010

dívidas na sua moeda e se !nancia pagando taxas baixas de 0,10% a 0,30% ao ano”, 
explicou Denísio.

Já o Brasil, caso sofra um aumento signi!cativo da dívida sobre o PIB, como o Japão, 
acabará indo a bancarrota porque a taxa de juros é muito alta, o que torna o per!l da 
dívida ruim.

Segundo o economista, o Brasil já deu os primeiros passos no sentido de melhorar o 
seu per!l. Hoje em dia, um terço da dívida do País é pré-!xada, um terço é indexado 
à in"ação e um terço atrelado à taxa de juros. No entanto, no passado não era assim. 
O País não tinha nada pré-!xado e, com a alta in"ação e as regras mudando constan-
temente, não havia um mecanismo de defesa, o que aumentou a sua propensão ao 
endividamento.

Denísio apontou três conceitos que mostram como o per!l de dívida se constitui:

1 Os autores Augusto de La Torre e Sergio Schmukler apostam no “mecanismo de 
convivência”. Um investidor aceita comprar a sua dívida, desde que você deixe-a 
atrelada à taxa básica de juros ou indexe a in"ação. Denísio explicou: “o governo 
sabe que, como ele tem um histórico ruim, o investidor só concorda em comprar o 
papel se estiver indexado a alguma coisa.”

2 Para o autor Eduardo Borensztein, o per!l está relacionado aos aspectos de história 
e inércia. Por exemplo, em 1987, o Brasil declarou moratória, !cando por muito 
tempo fora do mercado, renegociando sua dívida. Com a in"ação alta e com muitos 
gastos, a parte !scal !cou comprometida. “O histórico do País in"uenciou e, por 
isso, o seu per!l é ruim e não tem como mudar”, a!rmou o palestrante.

3 Os autores Morris Goldstein e Philip Turner, em 2003, a!rmaram que o per!l está 
ligado ao descasamento de passivos e ativos que geram crises sistêmicas. Segundo 
Denísio, o fato de ter a produção em reais e o endividamento em dólares aumenta 
signi!cativamente a dívida e o país tem di!culdade para pagar. “É um vínculo vicioso.”

Pecado Original
Um país que não tem capacidade para fazer empréstimos em sua própria moeda e 

se endivida em moedas estrangeiras. Esse é o conceito do Pecado Original (Original 
Sin), citado por Denísio como um dos grandes problemas das transações de emissão de 
dívidas. Esse processo é determinado em duas dimensões: doméstico – incapacidade de 
contrair empréstimos de longo prazo na sua moeda no mercado local – e internacional – 
países que não têm acesso a créditos internacionais em suas próprias moedas.

Denísio Liberato (Palestrante)
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“Se eu estou me endividando em dólar e a minha produção é em reais, quando acon-
tece uma crise, o dólar dá um salto, a minha dívida duplica, mas a minha receita continua 
no mesmo valor. Por isso, o ideal é que a moeda da sua receita seja a mesma na qual 
você irá emitir a dívida”, explicou Denísio.

Segundo o economista, há diversos fatores que determinam o Pecado Original: alta 
in"ação, volatilidade das taxas de juros, instituições frágeis e instabilidade política.

“Quanto mais perto de 1, mais alto é o Pecado Original, o que signi!ca que não há 
nenhuma dívida pré-!xada de longo prazo. À medida que esse número vai caindo, o 
per!l da dívida vai melhorando”, explicou Denísio.

Em 2006, segundo o economista, o governo brasileiro lançou três títulos de longo 
prazo e pré-!xados para serem emitidos em reais no exterior. “Isso permitiu uma redu-
ção do Pecado Original.”

Descoberta de Preços
Para o palestrante, a melhor estratégia para acelerar a melhora desse per!l da dívida 

pública doméstica é por meio da Descoberta de Preços (Price Discovery).
Esse processo determina o preço de um bem no mercado, por meio de interações 

entre compradores e vendedores. Geralmente, esse instrumento ajuda o investidor a 
encontrar o valor exato de uma mercadoria ou das ações de uma empresa cotada na 
bolsa. Por isso, é um mecanismo bastante utilizado em mercados especulativos, com o 
intuito de ajudar os negociantes, fabricantes, governantes, consumidores e especulado-
res em suas transações.

Em setembro de 2006, segundo Denísio, o Brasil se baseou nessa estratégia e emitiu 
três papéis com vencimentos em janeiro de 2017, janeiro de 2022 e janeiro de 2028. 
Com isso, ele conseguiu emitir dívidas em reais de R$ 3,4 bilhões, R$ 3 bilhões e  

 BRĹ 16 NTN-F´17
Emissor República do Brasil República do Brasil
Mercado Global Doméstico
Data de Emissão 26/09/05 05/01/07
Cupom 12,50% aa 10% aa
 (pagos semestralmente) (pagos semestralmente)

Vencimento 05/01/16 01/01/17
Retorno 12,92% 16,22%
Volume Inicial R$ 3,4 bilhões R$ 0,26 bilhões
Volume Atual R$ 3,4 bilhões R$ 19,8 bilhões
Day Count 30/360 du/252
Lei Nova Iorque Brasileira

R$ 3,8 bilhões, respectivamente. “Se não 
fosse por essa crise no mercado interna-
cional, o governo iria emitir mais um papel 
de 30 anos, pré-!xado, para vencer em 
2041”, a!rmou.

As taxas de juros dos papéis NTN-F 
2017, comercializado no Brasil, e BRL 
2016, comercializado em Nova York, 
andam juntas. Na hipótese de Denísio, 
quando dois ativos são negociados, os !-
nancistas analisam qual mercado lidera a 
descoberta de preços, ou seja, quem irá 
absorver mais rápido a informação.

Home Bias e a Realocação 
Global de Portfólio

Durante a palestra, Denísio também 
abordou a importância da diversi!cação 
de portfólio. Com investimentos em moe-
das diferentes, você não !ca refém de ne-
nhum mercado, embora não seja isso que 
o mercado costuma fazer. “Há uma au-
sência de cultura !nanceira nesse sentido.”

Segundo o economista, mais de 90% 
das operações e emissões globais são 
denominadas em dólar, euro, iene, libra 
esterlina e franco-suíço. Esse cenário ex-
plica o conceito de Home Bias: tendência 
à seleção de ativos domésticos em detri-
mento de ativos externos, a despeito das 
relações de risco-retorno.

Mas, a partir dos anos 90, esse me-
canismo começou a diminuir com a so-
!sticação e especialização crescente dos 
investidores, a desregulamentação dos 
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Taxas globais para diversi!car investimetos
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mercados !nanceiros, a redução dos custos de uma transação e a melhoria das práticas 
de governança e transparência, principalmente nos mercados emergentes.

Sem esquecer que é fundamental prestar atenção nas taxas de juros de cada país. 
Atualmente, o mercado internacional de dívidas diversi!ca a sua carteira basicamente 
nos Estados Unidos, Europa, Reino Unido e Suíça.

E a China, é um bom mercado para diversi!car os investimentos? O economista a!r-
mou que o problema do yuan é ser uma moeda controlada pelo governo e que, por isso, 
não é "exível. Dessa forma, segundo ele, o real passa a ser uma boa alternativa nesse 
cenário de realocação global de moedas.

Nesse sentido, para Denísio, o Brasil está indo pelo caminho certo, emitindo papéis 
pré-!xados e de longo prazo. O segundo passo é tentar aumentar a liquidez. Em segui-
da, é preciso investir na renda !xa corporativa, con!ar na estrutura da taxa de juros e, 
assim, deixar de depender do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES).

“Se o mercado de renda !xa der certo, será possível ampliar a taxa de investimento da 
economia e, consequentemente, aumentar o PIB potencial. As empresas vão conseguir 
ter acesso ao mercado de capitais e, assim, o bem-estar da sociedade vai melhorar. Esse 
é o papel do mercado: facilitar !nanciamentos, transações e alongamento de prazo”, 
!nalizou Denísio. 

Esq. p/ Dir: Antonio Sérgio de Almeida 
 (IBEF SP); Denísio Liberato (Palestrante);  

Keyler C. Rocha (IBEF SP)
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8ºPrêmio revelação
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Na presença do presidente da KPMG, Pedro Melo, os membros da diretoria e do Conselho de Adminis-
tração do IBEF SP parabenizaram o vencedor do 8º Prêmio Revelação em Finanças IBEF SP/KPMG, 
Pablo Rogers, e o homenageado com menção honrosa, Marcelo Perlin. Os executivos abriram o evento 

debatendo a importância do prêmio para a comunidade !nanceira.
Segundo o ex-presidente da Diretoria Executiva e atual conselheiro administrativo do IBEF, Walter Machado, 
a criação desse prêmio foi um trabalho artesanal, desde 2003. O executivo explicou a escolha da KPMG como 
parceira do projeto, destacando o forte investimento da empresa na educação. “A cada ano, o prêmio está se 
aprimorando e se consolidando. Hoje, !co feliz em estarmos confraternizando a oitava edição.”

“Esse projeto é uma motivação muito grande para a comunidade de negócios no Brasil, pois cria e dá espaço 
para a nova geração, que um dia estará cuidando das nossas empresas”, a!rmou Pedro Melo. O executivo ainda 
destacou o engajamento da empresa para que a comunidade, de uma forma geral, alcance seu mais alto potencial. 
“A KPMG valoriza e participa desse prêmio para dar oportunidade às pessoas atingirem o melhor que podem.”

Em sua opinião, é fundamental investir nas pessoas e dar a elas ferramentas para mostrarem todas as suas 
habilidades. “Nos anos de 2009 e 2010, a KPMG investiu cerca de 300 mil horas em treinamento. Isso signi!ca 
quase 120 horas de treinamento em sala por pro!ssional. Além disso, nesse período, 1.240 colaboradores ascen-
deram para um novo cargo na organização. Esse é o tamanho do nosso apetite em promover nossos colabora-
dores e os pro!ssionais do futuro”, completou Pedro.

O professor Oscar Malssevi, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ressaltou a carência na educação e o au-
mento da competitividade no mercado a cada ano. “O Brasil está sendo muito comentado no mundo todo. Por 
trás disso, temos uma grande responsabilidade: manter e ampliar o nosso conhecimento. Esse prêmio ajuda o 
jovem a pensar, estudar e se interessar.”

Vencedor do 8º Prêmio Revelação em Finanças e homenageados com menção honrosa 
reuniram-se com os membros das diretorias do IBEF SP e da KPMG em um almoço de 
confraternização, realizado no dia 14 de outubro no Bar des Arts, em São Paulo

“Essa é uma grande oportunidade 
de sair um pouco da rotina e obser-
var o que está sendo desenvolvido por 
outras empresas e o que pode servir 
como ideias para incorporar ao nosso 
dia a dia”, a!rmou o presidente do 
IBEF SP, André Luis Rodrigues.

Redação / Fotos: Jacinto Alvarez



Pablo Rogers, vencedor da 8ª edição
“Venci a Comissão pelo cansaço. Em 2007 e 
2008, quando recebi menção honrosa, já foi 
muito bom. Agora, acho que vai ser melhor 
ainda em termos de visibilidade. Espero que isso 
possa suscitar algumas instituições a validarem 
essa tese com uma amostra maior.”

Denísio Liberato, vencedor da 7ª edição
“O prêmio coroou o capítulo 1 da minha tese de 

doutorado. É um reconhecimento marcante e 
uma experiência interessante, na qual também 
me trouxe muitos frutos, tanto do ponto de vista 
acadêmico quanto do próprio Banco do Brasil.”

Leandro Reis, um dos vencedores 
da 6ª edição

“Sob a ótica da minha carreira, o prêmio me 
abriu portas dentro do Serasa e no mercado. 
Além disso, também destaco a satisfação 
pessoal em vencer. Depois de dias trabalhando, 
é muito importante ser reconhecido por uma 
banca extremamente crítica. Em terceiro lugar, 
percebi como a !nança pode contribuir para 
a decisão de negócios, seja em uma análise 
de portfólio, em uma transação comercial, na 
criação de modelos ou na de!nição de regras.
É um campo imenso.”

José Claudio Securato, menção honrosa 
 em 2005

“Ao ser premiado, o holofote vai para a sua 
!gura. Recebi com muito valor essa homenagem 
da KPMG e do IBEF. Foi extremamente 
positivo. Obviamente, o prêmio me abriu portas 
pro!ssionais e ganhei mais destaque no IBEF. 
Sempre fui ‘o !lho do Securato’, mas agora sou 
o José Claudio. Com isso, comecei a participar 
bastante das atividades e do crescimento
do prêmio ao longo dos anos.”

8ª edição
7ª edição

6ª edição

2005

*.
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8ºPrêmio revelação
Vencedores

O presidente da Comissão Julgadora 
do Prêmio Revelação, José Roberto Se-
curato, falou um pouco sobre os dois tra-
balhos que tiveram mais destaque entre 
os participantes do prêmio. “Ambos tra-
zem novidades e a possibilidade de aplica-
ção prática.”

Marcelo Perlin, professor adjunto da 
Escola de Administração da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, recebeu 
menção honrosa pelo seu trabalho sobre 
“Tick Test”. Segundo a avaliação de José 
Roberto, a proposta é a construção de 
um algoritmo para detectar informações 
diferenciadas e fazer uma previsão para 
a compra e venda. “É interessante para 
operar no mercado. Inclusive alguns ban-
cos e corretoras já estão trabalhando com 
coisas semelhantes.”

Mas o prêmio vencedor !cou a cargo 
de Pablo Rogers, professor na área de 
Contabilidade e Finanças da Universi-
dade Federal de Viçosa, em Uberlândia 
(MG). A proposta de seu trabalho foi me-
dir o risco de crédito da pessoa física por 
meio de testes psicológicos. “O crédito 
é o grande desenvolvedor da economia, 
mas também pode ajudar um país a que-
brar”, destacou José Roberto. Segundo 
ele, Pablo procurou trazer novas variáveis 
baseadas na psicologia, que podem levar a 
uma melhor avaliação do crédito. “A aná-
lise foi a chave do trabalho dele.”

Caminho percorrido
O vencedor da 8ª edição do Prêmio 

Revelação, Pablo Rogers, contou que a 
ideia do projeto surgiu em linha com o seu 
doutorado sobre psicologia econômica e 
!nanças comportamentais. “Pensei, por 
que não tentar desenvolver um modelo de 
crédito alinhando esses dois assuntos?”

Em suas pesquisas, o executivo en-
controu um trabalho nessa linha, mas se-
guindo outras vertentes. “Fiz uma leitura 
com um olhar de analista de crédito para, 
assim, criar algo que se aplicasse em um 
modelo de credit score”, explicou Pablo.

Com uma amostra de 1.000 pessoas, 
em Uberlândia, o analista aplicou um 
questionário com diversos itens baseados 

Antonio Sérgio de Almeida (Morganite); Leandro Reis (Serasa Experian); Pablo Rogers 
(Vencedor 2011)

Antonio Sérgio de Almeida (Morganite); Pedro Melo (KPMG); Keyler C. Rocha (IBEF SP); 
André Rodrigues (Rhodia); José Roberto Securato (FIA)

em escalas psicológicas. “Depois de veri!car os dados pessoais de cada um no Serasa, 
criei um critério próprio sobre inadimplência e, a partir disso, montei o modelo para clas-
si!car aqueles que tinham mais propensão a se endividar”, explicou Pablo.

PsicoScoring
Quando você precisa obter crédito em alguma instituição, é necessário fornecer di-

versas informações pessoais, renda mensal, entre outros. Todos os dados são veri!ca-
dos e con!rmados para analisar o seu risco de endividamento. Só depois, o dinheiro é 
liberado.

“Em vez de fazer tudo isso, a minha ideia é que a instituição peça apenas os dados 
pessoais, como nome completo, endereço, identidade e CPF, e aplique um teste psico-
lógico”, explicou Pablo. A proposta do analista é medir a propensão de inadimplência de 
uma pessoa por meio de escalas psicológicas. Além de uma melhor análise, o modelo 
pode potencializar a redução de custos nesse processo.



*0

Pablo destacou cinco escalas, nas quais se baseou para criar o escopo do modelo proposto:

1 – Signi!cado do dinheiro: qual a relação que uma pessoa tem com o dinheiro? Aquelas com visões mais negativas, em que 
o dinheiro traz di!culdades, desigualdades, exclusão, desarmonia e desavenças, tendem a ser mais endividadas do que os 
indivíduos que são mais positivos e associam o dinheiro a um mundo melhor, prosperidade, bom humor e harmonia.

2 – Autoe!cácia: avaliação que uma pessoa faz de suas próprias competências ou capacidades e que lhe permitem lidar com 
uma variedade de situações. Um indivíduo que tem um baixo sentimento de autoe!cácia é mais propenso a ter problemas 
com dívidas.

3 – Compras compulsivas: estado de descontrole que visa minimizar sentimentos negativos. São pessoas que constantemente 
adquirem mais do que conseguem pagar.

4 – Comportamento de consumo: análise de itens de necessidade e de luxo. “Indivíduos que consideram presentear amigos 
em datas comemorativas como uma necessidade, mesmo que muitos outros considerem um luxo, possuem maior chance de 
se encontrarem no grupo de mau pagador”.

5 – Autocontrole: avalia o controle de uma pessoa em relação a todas as áreas de sua vida: física, econômica e vícios.  
“É um con"ito entre o ‘eu de curto prazo’ e o ‘eu de longo prazo’”, explicou Pablo. A falta de autocontrole leva a um maior 
risco de crédito. “Problemas de autocontrole, como indivíduos que bebem em média mais de quatro copos de bebida alcoólica 
no dia ou são fumantes, mostraram-se importantes para identi!car tendências à inadimplência”.

Esse modelo ainda não foi testado em instituições de crédito, como considerou Walter Machado. Mas, segundo Pablo, a ideia é 
justamente dar visibilidade ao projeto para que possa ser implantado nas organizações.

Encerrando o evento, o presidente do Conselho de Administração do IBEF SP, Keyler Carvalho Rocha, agradeceu o apoio da 
KPMG e destacou a abrangência nacional que o prêmio está alcançando. “Neste ano, o vencedor é de Uberlândia e o homenageado 
com menção honrosa é do Rio Grande do Sul. Portanto, não estamos restritos apenas ao Estado de São Paulo”, !nalizou. 

Esq. p/ Dir: José Roberto Securato (FIA); Keyler C. Rocha (IBEF SP); Pablo Rogers (Vencedor 2011); André Rodrigues (Rhodia); Antonio Sérgio de Almeida 
(Morganite); José Claudio Securato (Saint Paul)
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Em parceria com a Deloitte, o IBEF SP reuniu CFOs de grandes empresas para 
debaterem sobre suas prioridades nas empresas e tendências do mercado, em 
um almoço realizado no dia 17 de outubro, no Hotel Hyatt, em São Paulo

Abordando a competitividade da produção global, as expectativas econômicas como um todo e as 
prioridades que os CFOs (Chief Financial Of!cer) devem ter, Tim Hanley, líder global de manufa-
tura da Deloitte, ministrou uma palestra voltada aos CFOs de grandes empresas. Os convidados 

participaram com considerações e perguntas.
“Esse evento é uma oportunidade de trazer conhecimento e trocar experiências com pro!ssionais de 

diversos segmentos do mercado. Queremos agregar valor e trazer assuntos diferentes daqueles que estão 
frequentemente em pauta”, a!rmou José Othon, líder de manufatura da Deloitte no Brasil.

De acordo com a última pesquisa sobre os sinais globais, realizada pela Deloitte com 400 CFOs, o nível 
de otimismo dos executivos em muitos países está baixo desde antes da crise !nanceira, devido às incer-
tezas externas e internas.

“Cada país sente de uma forma em cada parte do mundo. A maioria das pessoas com quem eu falo 
tem uma visão positiva do Brasil, por exemplo. Isso não signi!ca que as coisas estejam fáceis, mas muitas 
empresas que não estão aqui gostariam de estar. O Brasil está se desenvolvendo para os próximos cinco 
ou dez anos”, destacou Tim.

Além disso, o estudo também apontou que os cinco países mais competitivos no segmento de manufa-
tura são: Índia, Coreia, Estados Unidos e Brasil. “De cinco anos para cá, os CFOs colocaram o Brasil para 
cima. Isso é um sinal de crescimento dos negócios no País”, a!rmou Tim.

Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

Esq. p/ Dir: Tim Hanley 
(Deloitte); André Rodrigues 
(Rhodia); José Othon 
(Deloitte); Daniel Levy 
(Johnson & Johnson); 
Torben (BMW)

José Othon (Deloitte)

Tendências de mercado
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Transporte
De acordo com 
o Ministério dos 
Transportes, os 
investimentos devem 
subir para R$ 30 
bilhões por ano.

Produção agrícola
O Brasil ainda precisa investir 
R$ 280 bilhões para alcançar 
a excelência, segundo a 
Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA).

Copa 2014
Exigirá cerca de 
R$ 180 milhões em 
investimentos no 
setor de energia.

Rio 2016
Espera-se que seja realizado 
um investimento de mais 
de US$ 100 bilhões nos 
próximos anos.Dé!cit habitacional

Mais de 5,5 milhões de casas devem 
ser construídas para reduzir o dé!cit, 
de acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geogra!a e Estatística (IBGE) e a 
pesquisa da Fundação João Pinheiro.

Energia
O Brasil precisará de R$ 1 
trilhão em investimentos em 
energia elétrica, petróleo, gás 
e etanol até 2020.

Dados Brasil

Tal a!rmação gerou muita surpresa en-
tre os executivos. O presidente da Diretoria 
Executiva do IBEF SP, André Rodrigues, 
a!rmou: “Não pensava em ver o Brasil en-
tre os cinco mais competitivos. Mas estamos 
vendo um aumento do poder de consumo.  
O desa!o com essas mudanças no mercado 
é como você irá lidar com esse crescimento e 
com a complexidade das nossas taxas.”

No entanto, Christiane Aché Pillar, dire-
tora de estruturação !nanceira da Alstom 
Brasil, acredita que as coisas no Brasil estão 
muito mais difíceis do que parecem. Segundo 
ela, qualidade e educação são pontos bási-
cos que precisam ser melhorados, apesar de 
muitas companhias já estarem investindo em 
programas de quali!cação.

Marcela Drehmer, CFO da Braskem, tam- Marcela Drehmer (Braskem)

bém destacou que, atualmente, a competi-
ção na indústria brasileira não é fácil, devido 
à complexidade dos incentivos !scais.

E essa pode ser citada como uma das 
grandes di!culdades brasileiras no ambiente 
de negócios: os impostos. Rogério Menezes, 
CFO da Akzonobel, a!rmou que 100% dos 
CFOs dedicam de 40% a 50% do seu tempo 
aos impostos brasileiros. Portanto, esse é um 
tópico fundamental sobre a competitividade 
do Brasil. “É um desa!o e ainda temos muito 
que fazer.”

Nesse sentido, Tim mostrou alguns pon-
tos que devem ser melhorados no Brasil, 
como investimentos em infraestrutura para 
um transporte apropriado, produção agríco-
la, redução do dé!cit imobiliário e melhoras 
no setor de energia. 
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Megatrends

Mas, em meio a tantas incertezas, as indústrias estão buscando alternativas para estimular o crescimento e a compe-
titividade. Por isso, segundo Tim, algumas atitudes estão sendo tomadas:

 Reavaliação dos seus portfólios de produtos.
 Gerenciamento da complexidade e manutenção de preços competitivos.
 Fabricação de produtos e serviços que ofereçam oportunidades de receita recorrente.
 Percepção da importância de tecnologias sustentáveis e fabricação de produtos líderes de mercado com modelos mais 
inovadores.
 Adoção de uma melhor estrutura para a gestão de commodities.
 Intensi!cação das ações na gestão de preços.
Dessa forma, as indústrias de manufatura estão reformulando as visões sobre onde estarão seus negócios em um 

futuro próximo, ou seja, quais são suas “megatrends”, ou megatendências.

Globalização

Mercados emergentes 
estão se tornando cada 
vez mais importantes para 
alcançar o crescimento 
rentável e sustentável. 
Além disso, os sistemas 
!nanceiros estão sendo 
interdependentes. 
Há novos padrões 
de consumo e esse 
mercado está altamente 
competitivo.

Conectividade

“Você é o que seus 
clientes são e você é o que 
os seus futuros clientes 
são.” Por isso, as indústrias 
estão buscando encontrar 
soluções comuns para 
ter uma visão em tempo 
real das atividades 
em todo o mundo.

Sustentabilidade

Clientes irão demandar 
cada vez mais produtos 
e processos sustentáveis.

Colaboração

Com o aumento das 
demandas em inovação, 
muitas companhias 
pedem que seus clientes, 
fornecedores e até mesmo 
universitários colaborem 
trazendo ideias de como 
desenvolver o negócio, 
com novos modelos.

Mudanças demográ!cas

A urbanização está 
impactando a demanda 
e os talentos, a 
população ativa está 
envelhecendo nos 
mercados desenvolvidos 
e há uma maior 
escassez de talentos.

Inovação

Para ter novos serviços 
e produtos é preciso 
focar em inovação. 

Esq. p/ Dir.: Daniel Levy (Johnson & 
Johnson); José Othon (Deloitte); 
André Rodrigues (Rhodia); Tim Hanley 
(Deloitte); Altair Rossato (Deloitte)
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Estados Unidos: recessão improvável, mas possível; nenhum impacto signi!cativo sobre o rebaixamento da S&P, mas obstáculos para 
manter o crescimento; crescimento da economia muda e passa a ser conduzido pela exportação.

Europa: possível recessão em 2011 e 2012; desa!o de solucionar questões da zona do euro.

China: desa!o de combater a in"ação; moeda conduzida pelos altos custos. A China vem conduzindo toda a economia global.

Japão: reconstrução vai estimular o crescimento no curto prazo; problemas de longo prazo permanecem; crescimento deve ser lento.

Índia: forte crescimento, apesar do desa!o em combater a corrupção. Deve ter mais demanda, consumo e produtos so!sticados.

Rússia: con"itos políticos; dependência de energia e recursos.

Brasil: desa!o em relação à dependência de commodities, mas expectativas muito positivas para os próximos anos.

Tendências de mercado
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No entanto, para criar um 
ambiente competitivo, o gover-
no e o mercado devem cami-
nhar juntos. Na visão dos CEOs 
(Chief Economic Of!ce) ques-
tionados pela Deloitte, o talento 
impulsionado pela inovação é 
a chave para um país se tornar 
competitivo. No entanto, Tim 
a!rma que há mais alguns fa-
tores essenciais para construir 
esse cenário. Tais como: custos 
de trabalho e materiais, custo 
de energia, políticas, comércio, 
economia, sistema de taxas, 
qualidade de infraestrutura, in-
vestimentos governamentais em 
manufatura e regulamentação 
do sistema.

Mas esses fatores, claro, po-
dem mudar de acordo com cada 
região. “Temos que separar cada 
um quando olhamos do ponto de 
vista do Brasil e do ponto de vis-
ta global”, alertou Othon. Den-
tro disso, é preciso analisar as 
forças do governo e do mercado 
e quais posições se encaixam no 
Brasil. “Aqui, as mais valorizadas 
são: impostos, devido à comple-
xidade do tema, talentos, devi-
do ao próprio crescimento da 
demanda por pessoas no curto 
prazo, logística, sustentabilidade 
e custos.”

Competitividade atual

Ranking País Pontuação

1 China 10,00

2 Índia 8,15

3 Coreia 6,79

4 Estados Unidos 5,84

5 Brasil 5,41

6 Japão 5,11

7 México 4,84

8 Alemanha 4,80

9 Cingapura 4,69

10 Polônia 4,49

11 República Checa 4,38

12 Tailândia 4,17

13 Canadá 4,11

14 Suíça 3,07

15 Austrália 3,07

16 Holanda 2,90

17 Reino Unido 2,82

18 Irlanda 2,78

19 Espanha 2,67

20 Rússia 2,58

21 Itália 2,42

22 África do Sul 2,28

23 França 1,70

24 Bélgica 1,18

25 Argentina 1,03

26 Arábia Saudita 1,00

Competitividade em 5 anos

Ranking País Pontuação

1 China 10,00

2 Índia 9,01

3 Coreia 6,53

4 Brasil 6,32

5 Estados Unidos 5,38

6 México 4,84

7 Japão 4,74

8 Alemanha 4,53

9 Polônia 4,52

10 Tailândia 4,35

11 Cingapura 4,30

12 República Checa 3,95

13 Canadá 3,71

14 Rússia 3,47

15 Austrália 3,40

16 Espanha 2,63

17 Holanda 2,63

18 Suíça 2,62

19 África do Sul 2,52

20 Reino Unido 2,51

21 Irlanda 2,43

22 Itália 2,37

23 França 1,92

24 Argentina 1,53

25 Arábia Saudita 1,32

26 Bélgica 1,00

Fonte: Deloitte and US Council on Competitiveness – 2010 Global Manufacturing Competitiveness
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Tendências de mercado

Estados Unidos e Canadá
Pontuação Condutores

1 Talento e inovação
2 Custo de trabalho e material
3 Economia, comércio, !nanças e sistema de taxas
4 Custo de energia e políticas
5 Sistema legal e regulatório
6 Qualidade da infraestrutura física
7 Investimentos governamentais em manufatura  

e inovação
8 Rede de fornecedores
9 Dinâmica de negócios
10 Qualidade e disponibilidade de saúde

Europa
Pontuação Condutores

1 Talento e inovação
2 Custo de energia e políticas
3 Qualidade da infraestrutura física
4 Custo de trabalho e material
5 Sistema legal e regulatório
6 Economia, comércio, !nanças e sistema de taxas
7 Rede de fornecedores
8 Investimentos governamentais em manufatura  

e inovação
9 Dinâmica de negócios
10 Qualidade e disponibilidade de saúde

México e América do Sul
Pontuação Condutores

1 Qualidade da infraestrutura física
2 Talento e inovação
3 Custo de energia e políticas
4 Economia, comércio, !nanças e sistema de taxas
5 Custo de trabalho e material
6 Sistema legal e regulatório
7 Investimentos governamentais em manufatura  

e inovação
8 Qualidade e disponibilidade de saúde
9 Rede de fornecedores
10 Dinâmica de negócios

Ásia
Pontuação Condutores

1 Talento e inovação
2 Investimentos governamentais em manufatura  

e inovação
3 Custo de trabalho e material
4 Economia, comércio, !nanças e sistema de taxas
5 Custo de energia e políticas
6 Qualidade da infraestrutura física
7 Sistema legal e regulatório
8 Rede de fornecedores
9 Dinâmica de negócios
10 Qualidade e disponibilidade de saúde

B-9<1+%=*/2).+%8.%3245./,/,6,8*8.%6*),*4%52)%).9,C2
Comparação regional – Condutores de competitividade no setor de manufatura

Fonte: Deloitte and US Council on Competitiveness – 2010 Global Manufacturing Competitiveness

Tércio Garcia (KODAK) José Ignácio da Silva (General Electric)
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Segundo Celso Kassab, sócio da área de consultoria empresarial da Deloitte, um CFO possui quatro im-
portantes características: estratégia (liderança para os negócios), suporte aos negócios, controle e produção 
de serviços.

“É essencial que todo CFO saiba coordenar as estratégias e os clientes da empresa. Só assim conseguirá 
escolher o parceiro certo para cada um”, a!rmou Altair Rossato, sócio-líder da Deloitte para atendimento às 
empresas de bens de consumo e varejo.

Mas o que diferencia uma companhia da outra? Segundo Tim, o importante é ter a estratégia certa para 
o produto certo. “Por isso, quando falamos em globalização, a chave para tudo isso são os talentos. Ou seja, 
se a empresa for capaz de conseguir o talento certo e a estratégia certa, com certeza !cará em destaque na 
economia.” 

Prioridades

Ainda de acordo com a pesquisa, os CFOs de todas as companhias classi!caram algumas prioridades em seu 
trabalho. Cada aspecto pode variar conforme o país e região da empresa, mas, em geral, podemos considerar:

Estratégias de crescimento
Os CFOs são os condutores de crescimento. Essa é a principal prioridade que todos devem ter. “Os 
CEOs esperam isso”, a!rmou Tim. Do ponto de vista estratégico, parece que as empresas estrangeiras 
estão se concentrando em aquisições e introdução de novos produtos e serviços, enquanto as domés-
ticas estão mais defensivas com foco na redução de custos.

Utilização de caixa
A incerteza e a volatilidade permaneceram na economia global e o macroambiente parece ter criado 
um sentimento de vulnerabilidade e cautela entre os CFOs de todas as regiões. “Todos passaram pela 
crise de 2009 e conseguiram sair. Isso aconteceu porque protegeram seu capital e diversi!caram inves-
timentos”, ressaltou Tim. Por isso, é preciso manter níveis mais elevados de caixa e liquidez na empresa. 
Em quase todas as regiões pesquisadas, os CFOs esperam que seus "uxos de caixa aumentem nos 
próximos 12 meses. Nesse sentido, as empresas multinacionais estão procurando utilizar seu capital em 
aquisições estratégicas e implantação de novos produtos e serviços.

Mitigação de riscos externos
Com uma perspectiva econômica global instável, diminuir os riscos tem sido uma das maiores priorida-
des dos CFOs. “É preciso gerenciar taxas, transações, políticas e regulamentações”, ressaltou Tim. Por 
isso, muitos estão segurando em capital e prorrogando quaisquer investimentos ou aquisições até que 
as condições se tornem mais estáveis. Outros, principalmente na Europa, têm empregado estratégias 
defensivas, incluindo a gestão de capital de giro e a redução de custos.

Política Regulatória
As políticas governamentais também estão afetando as expectativas dos CFOs em todas as partes do 
mundo. Na Bélgica, por exemplo, o novo governo é visto como um impacto negativo pelas empresas. 
Nos Estados Unidos, a perspectiva de mudanças regulatórias é o mais preocupante. Em outros países, 
como a Austrália, onde um novo imposto sobre o carbono foi recentemente introduzido, regulamentos 
individuais diminuem o otimismo. 

2
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No início de 2010, temores em relação a uma crise de dívida soberana de diversos 
países da zona do euro, como a Grécia, a Espanha, a Irlanda, Portugal e a Itália 
(Piigs, nome pelo qual esse grupo é chamado), acarretaram em uma perda geral de 

con!ança e um consequente aumento dos spreads dos títulos e do seguro para cobertura 
de risco do credit default swap (CDS – instrumento !nanceiro geralmente negociado por 
investidores no mercado de renda !xa para especular ou fazer hedging, caso uma empresa 
ou país não cumpra sua dívida) desses países.

Capa: Default

#)*+,-%.-/+01
Queda na atividade, altas taxas de desemprego, implantação 
de medidas de austeridade e muitos acordos para recuperar a 
economia. Por que tantos países se encontram nessa situação?

Por Patrícia Lucena
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FEEF
Fundo Europeu de Estabilidade Financeira

É um mecanismo criado pelos membros da zona do euro para combater a crise 
de dívida soberana europeia. O Fundo pode emitir títulos ou outros instru-
mentos de dívidas no mercado com o apoio do Gabinete de Gestão da Dívida 
da Alemanha para levantar os fundos necessários para fornecer empréstimos 
a países da zona do euro com problemas !nanceiros, recapitalizar bancos ou 
comprar dívida soberana. As emissões são garantidas pelos Estados membros 
da zona do euro em proporção à sua participação no capital social integraliza-
do do Banco Central Europeu (BCE). A capacidade de 440 bilhões de euros 
do Fundo pode ser combinada com empréstimos de até 60 bilhões de euros 
do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira e de até 250 bilhões de 
euros do Fundo Internacional Monetário (FMI) para, assim, obter uma rede de 
segurança !nanceira de até 750 bilhões de euros.

O caso mais grave foi o do governo grego que, durante muito tempo, assumiu dívidas 
profundas e gastou descontroladamente, contrariando todos os acordos econômicos euro-
peus. Com isso, quando estourou a crise !nanceira global, em 2008, o dé!cit orçamental 
do país subiu para níveis altíssimos e os investidores começaram a exigir taxas absurdas para 
emprestarem dinheiro à Grécia.

Assim, a crise de dívida surgiu. Uma difusão de rumores sobre o nível do dé!cit público da 
Grécia e o risco de suspensão de pagamentos por parte do governo grego. Portanto, o início 
de tudo foi no !nal de 2009, ainda durante a crise norte-americana, mas foi em julho desse 
ano que se intensi!cou, quando atingiu outros países, como Portugal e Espanha. Logo em 
seguida, Irlanda e Itália também foram afetados e, então, a zona do euro como um todo foi 
impactada pela crise sobre a moeda comum europeia.

Diante das sérias di!culdades, a União Europeia (UE) adotou um plano de ajuda à Grécia, 
incluindo empréstimos e supervisão do Banco Central Europeu (BCE). Mas, em troca, o 
país deveria adotar medidas de ajustes. Redução de despesas em todos os setores, maior 
controle nas verbas, corte de salários no funcionalismo e em pensões, aumento de impostos 
e a demissão de milhares de funcionários públicos levou a população às ruas em protesto.  
O caos foi instaurado.

Formuladores de políticas públicas da União Europeia (UE) esperavam que um acordo 
sobre um segundo grande pacote de resgate para a Grécia, juntamente com as alterações 
ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF), anunciado em julho, restaurariam a 
con!ança. Mas não foi o que aconteceu.

Desde então, as notícias têm sido preocupantes para a economia de um modo geral. Re-
baixamentos das notas de rating de muitos países, como Estados Unidos, Espanha, Itália, 
e bancos, aumento da relação dívida/PIB, queda da produção, altas taxas de desemprego, 
redução da renda e diminuição do lucro das empresas são os principais problemas que as 
nações vêm enfrentando.
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Origem

Mas, a!nal, o que leva um país a estar a um passo de entrar em default, assim como a 
Grécia?

O professor Fábio Gallo, especialista em Finanças da Faculdade Getúlio Vargas (FGV), 
a!rma que a principal causa é a falta de organização.

“Em 1987, quando o Brasil decretou moratória, tínhamos uma desorganização total das 
agendas e gastos governamentais. A Grécia fez a mesma coisa. Por decisões internas aca-
bou descontrolando suas contas. Não prestou atenção aos indicadores que deveriam ser 
observados, como o dé!cit público, gastos do governo e nível de in"ação”, destaca Fábio.

Já Celso Grisi, economista e coordenador do Programa de Comércio Exterior da Fun-
dação Instituto Administração (FIA), destaca mais duas causas, além da falta de ges-
tão: aumento das necessidades sociais, Estados atuando em mais áreas do que deveria.  
“O Estado acaba virando uma máquina ine!ciente.”

Na opinião de Celso, é preciso “esvaziar” o Estado ou preservá-lo de algumas obrigações. 
Só assim haverá um equilíbrio !scal capaz de manter a economia. “O governo tem quatro 
funções básicas: planejar, regulamentar, arrecadar e !scalizar. Mais do que isso já há um 
desequilíbrio muito grande.”

Para Diego Fernandez Gauto, economista e membro do CEJE-FIESP, cada país tem 
suas próprias questões de ordem política e econômica, mas a gestão ine!ciente de recursos, 
a credibilidade de um governo e sua autoridade monetária são os aspectos que geralmente 
mais afetam uma nação. Com isso, a economia torna-se pouco competitiva, sustentada por 
uma balança comercial negativa e com uma baixa perspectiva de recuperação. “Um cenário 
de difícil solução, já que as receitas do governo deixam de ser su!cientes para fazer frente 
às suas obrigações.”

Default

É o descumprimento de obrigações de acordo com um contrato de emprésti-
mo. Ou seja, quando um devedor falha um pagamento ou viola uma condição 
do contrato. Isso pode ocorrer por ele não querer ou não pode pagar sua dívida.

Capa: Default

Falta de 
organização: 
aumento das 
necessidades 

sociais – estado 
em várias áreas

Queda dos  
indicadores:

aumenta 
dé!cit – gastos 

descontrolados – 
alta da in"ação

Aumenta 
descon!ança:
cai credibilidade 
governamental – 
gestão ine!ciente 
– dívida impagável

Default
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Assim, a tendência é que a dívida do país só aumente, pois o governo começa a gastar 
mais do que arrecada. “E se o setor produtivo não cresce, a dívida se torna insustentável”, 
explica Diego. Seguido a isso, o credor deixa de acreditar que o país vá conseguir honrar seus 
débitos e passa a não fornecer mais crédito. E se neste momento a nação for dependente das 
renovações das dívidas e não houver “disponibilidade de caixa”, não terá como fazer seus 
pagamentos e, como consequência, entrará em default.

Relação com dívidas
É comum que todo país tenha dívidas com outras nações, bancos e investidores para 

!nanciar suas despesas correntes, os investimentos e suavizar os impactos econômicos so-
bre a atividade. Para isso, cada operação é baseada em um contrato, com prazo, juros e 
garantias de!nidos.

Um país entra em default quando para de pagar seus débitos ou perde a capacidade de 
renová-los. Outra forma é aquela em que o devedor deixa de cumprir com certas obriga-
ções, não necessariamente !nanceiras. “Em geral, o default, é por desinteresse dos credores 
ou porque as taxas cobradas são tão altas que tornam as renovações das dívidas insusten-
táveis”, ressalta Diego.

Em 1987, o governo de José Sarney decretou moratória (default) da dívida externa brasi-
leira e interrompeu seu pagamento. Com a renegociação, o Brasil conseguiu uma redução 
de 30% no valor da dívida. A Argentina, em 2001, também declarou moratória por ter uma 
dívida impagável e, após dar o calote, o valor foi reduzido em cerca de R$ 103 bilhões.

Mesmo assim, é preciso lembrar que um país que declara default terá um custo maior para 
um empréstimo futuro. Por isso, a relação custo/benefício é sempre avaliada. “Quando um 
país é um mau pagador, ninguém quer emprestar dinheiro a ele. Com isso, ele é obrigado a 
fazer ajustes na sua economia para conseguir estabilizar sua dívida”, alerta Newton Rosa, 
economista-chefe da Sul América Investimentos.

Mas, ao fazer tais ajustes, a atividade do país pode começar a cair, segundo Newton. 
Como consequência, diminui a receita do governo, mas as despesas continuam iguais. Dessa 
forma, os ajustes não reduzem a dívida e a situação só vai piorando.

Desaceleração
Com o cenário global se deteriorando, há uma baixa capacidade de investimento por parte 

dos governos e pouca expectativa de crescimento econômico. Dessa forma, as expectativas 
e os ganhos de produtividade demoram mais a acontecer.

Além disso, em um momento de crise, as pessoas passam a comprar menos. Com menos 
demanda por produção, a atividade diminui. De acordo com Diego, se o consumo perma-
nece, primeiro são consumidos os estoques e depois há uma retomada da produção. Mas, 
se não há uma recuperação, as fábricas param, a população perde os empregos e, com isso, 
reduz-se a expectativa de consumo. “É um ciclo vicioso.”

Apesar de a economia brasileira ser aberta, segundo Diego, o calote de um país da zona do 
euro sem dúvida iria afetar as companhias como um todo. Isso porque um default signi!ca 
uma queda na qualidade geral das !nanças de um país, pois aumenta a aversão ao risco e 
as pessoas e as entidades se tornam mais cautelosas, impactando diretamente no consumo 
e nas vendas das empresas. “Se o crédito externo diminui, as companhias não têm como 
investir”, garante Newton.

Um dos principais impactos sentidos por parte das organizações é a perda de rentabilida-
de. “Quando a empresa vende menos, ela tem menos receita para cobrir seus custos !xos. 
Essa situação é sustentável apenas por um período. Mas, em um momento de crise como 
o que estamos vivendo, o crédito pode !car mais caro e di!cultar a recuperação do empre-
endimento”, esclarece Diego. Além disso, segundo ele, com o agravamento do cenário, o 
desemprego pode aumentar, limitando o crescimento do consumo. “O impacto é direto.”
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Na opinião do economista-chefe da Sul América Investimentos, as empresas que captam 
recursos no exterior ou aquelas relacionadas ao comércio exterior e, por isso, precisam de !-
nanciamento para exportação e importação, devem ser mais afetadas, caso a crise se agrave, 
a Grécia peça default ou quebre algum banco. “Há uma aversão ao risco e todos começam 
a procurar um porto seguro que, geralmente, são os ativos americanos.”

Já o economista-chefe do Banco Bradesco, Octavio de Barros, acredita que o sistema 
bancário deve ser o mais afetado caso o cenário piore. “Uma quebra do euro e eventual 
saída da Grécia da zona do euro, que sinceramente não acho que irá acontecer, acabará 
aumentando o custo de captação mundial.”

Atitudes
Mas como o Brasil deve agir em um momento como esse? Segundo Diego, três aspectos 

são fundamentais: manter a credibilidade do sistema para evitar uma quebra por descon-
!ança, abastecer o mercado !nanceiro com crédito para que as empresas e consumidores 
passem por um processo de “transição” para as novas condições e, como consequência des-
se segundo fator, manter o consumo até a adaptação ao novo cenário. “Não há como !car 
permanentemente estéril à crise. Não somos uma ilha isolada do mundo”, pondera Diego.

E tudo isso se faz basicamente com uma boa política monetária (queda na taxa de juros, 
diminuição do compulsório, operações de open market, entre outros), novas linhas de crédito 
e uma política !scal, com redução de impostos e tributos e investimento direto. Diego des-
taca que hoje no Brasil há condições para agir com essas armas. “O ponto mais importante 
é manter a credibilidade do sistema e das autoridades responsáveis por conduzir a economia 
de forma saudável e adaptada às novas condições.”

Fábio ainda lembra que é preciso um maior vigor !scal. “Controlar as contas, negociar 
com credores, buscar fontes de !nanciamentos melhores e mais baratas e cortar despesas. 
Tudo isso é essencial.” 

Grécia atual

No caso da Grécia, Fábio ressalta que ela conseguiu entrar na zona do euro 
omitindo seus indicadores econômicos. “Ela não atendia aos dados tratados 
pela União Europeia e, por isso, só entrou em 1999. Mas, aparentemente, 
omitiu alguns números para ser aceita e não fez a lição de casa para se acer-
tar”, aponta Fábio Gallo.
Segundo o professor da FGV, um dos grandes problemas da zona do euro é 
o acordo monetário. “Quando você não tem uma moeda própria, você perde 
o controle, os países não têm mais organização e respeito às suas condições. 
É como se fosse uma família que usa o cheque especial descontroladamente”, 
explica Fábio.
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Café da manhã

Mudanças climáticas já é assun-
to frequente nas empresas de 
todo o mundo. Apesar disso, 

muitas ainda não adotaram postura ali-
nhada às necessidades do meio ambiente. 
No dia 18 de outubro, durante um café 
da manhã realizado na sede do IBEF SP, 
a atual coordenadora da Comissão de 
Sustentabilidade e executiva de EPM da 
Oracle, Carla Leal, falou sobre as atitu-
des das organizações para reduzirem as 
emissões de carbono.

“As emissões de gases de efeito estu-
fa aumentam a retenção das radiações 
solares e, consequentemente, elevam a 
temperatura média global do planeta”, ex-
plicou Carla.

Dados do IPCC (Painel Intergover-
namental de Mudanças Climáticas) 
apontam que, dependendo do nível de 
poluição, a temperatura pode aumentar 
até 5°. E muitos são os riscos potenciais, 
caso isso ocorra. Entre eles, a redução de 
campos agricultáveis, extinção de 20% a 
50% do ecossistema e eventos climáticos 
extremos.

()*+,-+./0102.2,

O Stern Report, relatório do Banco 
Mundial que analisa os malefícios das 
mudanças climáticas sobre a economia, 
estima que, caso ações mitigatórias não 
sejam realizadas, o impacto na economia 
mundial pode atingir até 5% do PIB anu-
almente. “Por isso, vale mais a pena in-
vestir 1% do PIB ao ano e, assim, manter 
o aquecimento no máximo em 2°.”

Em 1997, durante a 3ª conferência da 
ONU sobre o meio ambiente, os países 
industrializados se comprometeram em, 
até 2012, reduzirem em média 5% das 
suas emissões. “O objetivo !nal das reu-
niões é suprimir em 50% as emissões de 
gases até 2050, mas ninguém chega a 
um novo acordo global para substituir o 
Protocolo de Kyoto, que vence em 2012”, 
ressalta Carla.

Segundo ela, o mais provável é que 
cada país estabeleça uma meta individual. 
“Mas isso pode não ser su!ciente. A Chi-
na, por exemplo, tem uma meta relacio-
nada com o PIB do país, mas o percentual 
do seu crescimento econômico é muito 
maior do que a redução das emissões.”

Carla Leal
Coordenadora da Comissão  
de Sustentabilidade do IBEF SP, 
explica a importância da 
conscientização das empresas em 
relação às mudanças climáticas

Redução de emissões de carbono depende de ações diárias

Redação / Fotos: Jacinto Alvarez
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Empresas
Com o aquecimento global piorando 

a cada ano, aumenta a demanda para 
que as empresas adotem mecanismos 
de redução. Para Marcio Lopes, gerente 
executivo do Departamento de Crédito e 
de Análise de Riscos Socioambientais do 
Bradesco, algumas pequenas atitudes po-
dem fazer a diferença. “Redução de con-
sumo de energia e de água, diminuição do 
número de viagens e menos papel impres-
so são apenas algumas atividades do dia 
a dia que ajudam a reduzir as emissões.”

Marcio destaca que essa é uma ques-
tão de modi!cação de postura individual, 
e não apenas da empresa. E para isso é 
preciso que haja uma educação ambiental 
nas corporações.

O presidente do Conselho de Admi-
nistração do IBEF SP, Keyler Carvalho 
Rocha, lembra que as empresas também 

devem perceber que a sustentabilidade pode trazer retornos !nanceiros maiores com a 
redução de emissão de gases. “Melhora a sua imagem e aumenta as vendas. No curto 
prazo, algumas atitudes sustentáveis podem signi!car um custo. Mas no médio prazo, 
elas podem trazer muitos benefícios.”

Nesse sentido, investidores institucionais e fundos de pensão começaram a exigir que 
as companhias publicassem um inventário de carbono, com demonstrações sobre suas 
emissões e impactos.

Assim surgiu o Carbon Disclosure Project (CDP), uma organização que reúne e di-
vulga os dados corporativos sobre mudanças climáticas. As empresas que não publicam 
essas informações são colocadas no “Wall of Shame”. Segundo dados do CDP, cerca de 
500 empresas pelo mundo já estão realizando e divulgando seus inventários de emissão.

Norma criada em 2006 para contabilizar os gases de 
efeito estufa. Essa norma é constituída por três partes:

 quanti!cação e elaboração de relatórios de 
emissões e remoções de gases de efeito estufa;

 projetos para quanti!cação, monitoramento e 
elaboração dos relatórios das reduções e melhorias;

 validação e veri!cação de declarações relativas aos 
gases de efeito estufa.

!(3%45675
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Emissões de energia:

Fonte: Relatório Stern

Esq. p/ Dir: André de Souza (Ernst & Young 
Terco); Carla Leal (Palestrante - Oracle); Keyler C. 
Rocha (IBEF SP); Márcio Lopes (Banco Bradesco)
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Esq. p/ Dir: André de Souza (Ernst & Young 
Terco); Keyler C. Rocha (IBEF SP); 
Sérgio Volk (Magno Consultores); 
Roberto Goldstajan (IBEF SP); 
Márcio Lopes (Banco Bradesco)

Café da manhã

“Show me the Money”
Do outro lado, os investidores institucionais apontaram alguns motivos para divulga-

rem tais informações sobre suas emissões: maximização de retorno !nanceiro, agir de 
acordo com a ética das pessoas e apoiar objetivos sociais.

Um estudo da McKinsey, realizado em 2007, com 2 mil executivos, apontou que para 
70% o meio ambiente é um tema importante para a reputação da empresa e da marca; 
60% indicaram que as mudanças climáticas são estratégicas; e 44% disseram que o 
tema não faz parte de suas agendas.

Pesquisa
Em uma pesquisa, realizada com 459 empresas pelo mundo que publicam essas in-

formações desde 2006, Carla Leal percebeu que o número de empresas que publicam 
seus dados sobre o meio ambiente está aumentando a cada ano. De 2006 a 2009, o 
crescimento foi de 159%.

Países que mais poluem (2006 a 2009) Mas a executiva apontou que a média 
das emissões acelerou 91%. Isso só pode 
ser explicado se as grandes poluidoras não 
estavam reportando seus dados em 2006 
e passaram a divulgar, ou se as compa-
nhias estão efetivamente emitindo mais.

Mas o que leva uma empresa a redu-
zir suas emissões? Alguns fatores que 
in"uenciam na postura das empresas em 
relação às mudanças climáticas:

Mas o que leva uma empresa a re-
duzir suas emissões? Carla apontou al-
guns fatores que in"uenciam na postura 
das empresas em relação às mudanças  
climáticas:

 – quando uma 
companhia vende para a Europa, por 
exemplo, ela deve se preocupar em redu-
zir as suas próprias emissões;

 – se a empresa 
possui uma grande dependência da sua re-
putação e da sua marca no mercado;

 – qual a ação da empresa 
em relação a ela mesma e o quanto ela 
tem variado ao longo do tempo.

Mas, segundo a executiva, o mais im-
portante é o que cada companhia faz, 
independentemente da sua região. “Se a 
organização tem uma tendência histórica 
a reduzir, ela vai continuar reduzindo. Se 
tem uma tendência a não fazer nada, vai 
continuar não fazendo nada.” 
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Artigo

Em uma operação !nanceira sempre 
existe uma entidade ativa e outra 
passiva. A parte ativa (ou agresso-

ra) é aquela que tomou a iniciativa para a 
transação. Por exemplo, se dentro de um 
livro de negócios um investidor “acerta” o 
preço da melhor oferta de venda (ask pri-
ce) de um determinado vendedor, então 
essa operação caracteriza-se como uma 
compra, pois foi o comprador que tomou a 
iniciativa e efetivou a operação. O vende-
dor, nesse caso, foi uma entidade passiva. 
Tal informação é importante em !nanças 
pois mostra qual lado da transação de-
mandou por liquidez, seja este o compra-
dor ou o vendedor. Como a liquidez não 
é gratuita, o agressor vai pagar por ela na 
forma de um spread.

Mais particularmente dentro da literatu-
ra acadêmica de !nanças, a identi!cação 
do agressor (ou sinal da transação) fornece 
uma importante informação e pode ser utili-
zada na criação de instrumentos de pesqui-
sa tal como a variável PIN1 e o volume si-
nalizado (volume da operação multiplicado 
pelo sinal do agressor). O problema dentro 
do uso do sinal da transação em pesquisa 
acadêmica está no fato de que a identidade 
do agressor geralmente não é oferecida em 
dados históricos de transações. De forma a 
solucionar esta di!culdade, foi formalizado 
no trabalho seminal de Lee e Ready (1991) 
uma simples série de passos lógicos que po-
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dem prever qual o agressor de cada tran-
sação com base apenas em sua respectiva 
série de preços ordenada pelo tempo. Tais 
regras formam o que é chamado de “tick 
test”. Formalmente, este método é repre-
sentado pelas seguintes regras:

 Se a mudança de preço de transação 
de um período para outro for maior que 
zero, então prevê-se que o agressor foi 
um comprador.

 Caso a mudança de preço seja negativa, 
isto é, uma queda no preço de transa-
ção entre um período e outro, assume-
-se que a transação foi iniciada por um 
vendedor.

 Se o preço não mudou entre uma tran-
sação em outra, utiliza-se a previsão de 
preço dada no período anterior.

Como pode ser visualizado, as regras 
são simples de serem seguidas e oferecem, 
com base apenas nos preços das transa-
ções, uma maneira de se obter previsões da 
identi!cação dos agressores de cada tran-
sação. Naturalmente, por ser um método 
de previsão, está sujeito a erros. Isso signi-
!ca que, para alguns períodos no tempo, o 
algoritmo realizará classi!cações erradas, 
isto é, uma compra sendo erroneamente 
classi!cada como uma venda e vice-versa. 
A existência de tais erros é uma consequ-
ência natural do fato de que o pesquisador 
está fazendo extrapolações (previsões) 
com base em dados incompletos.

O tema do meu trabalho é referente a 
esse viés do algoritmo de previsão. A ino-
vação desenvolvida no artigo cientí!co é 
relativa a uma análise formal do desempe-
nho do tick test. No escopo do trabalho em 
questão eu demonstro como a capacidade 
de previsão do conjunto de regras do tick 
test pode ser representada como a inte-
ração de probabilidades condicionais. Tal 
procedimento possibilita a derivação de 
uma fórmula matemática para o percen-
tual de vezes que o algoritmo irá realizar 
previsões corretas em função de uma série 
de parâmetros inerentes a um modelo de 
microestrutura. Isso signi!ca que, para sa-
ber o desempenho do algoritmo, não é ne-
cessário aplicá-lo aos dados, basta utilizar 
a fórmula derivada. Usando uma analogia, 
seria como prever o número de gols que 
um time faria na !nal de um campeonato 
antes mesmo de o jogo começar!

Com base na fórmula derivada é possível 
veri!car algumas propriedades do algorit-
mo de previsão. Por exemplo, a fórmula 
derivada prova que o tick test é garantido 
de ter um desempenho melhor do que o 
acaso, isto é, 50% de previsões corretas. 
Tal resultado motiva formalmente o uso 
desse algoritmo de previsão. Dentro da lite-
ratura nacional e internacional em !nanças, 
o meu trabalho é o pioneiro em formalizar 
analiticamente o desempenho do tick test e 
em mostrar a garantida superioridade do 

Por Marcelo Perlin
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método em relação a um previsor ingênuo.
Em um segundo momento do traba-

lho, eu procuro mostrar as implicações da 
pesquisa do ponto de vista prático (ou em-
pírico). Um dos problemas na fórmula de-
rivada originalmente é que os parâmetros 
do modelo não podem ser identi!cados 
com base apenas em dados de preços de 
transação. Isso signi!ca que não é possível 
utilizar a equação original, uma vez que 
os valores dos parâmetros não podem ser 
calculados. Porém, uma simpli!cação do 
modelo original possibilita o uso empírico 
da fórmula. Tal resultado é obtido com 
uma redução no modelo de microestru-
tura, o qual permite que os parâmetros 
da equação do tick test sejam estimados 
com base apenas nos dados de preços.  
A seguir apresento a equação derivada.

Para a fórmula, o termo erf é a função 
erro2. Os parâmetros a serem inseridos na 
fórmula são  e . O primeiro representa 
a autocovariância da série de diferença de 
preços e o segundo é o respectivo desvio 
padrão da mesma série. Ambos podem 
ser facilmente calculados com base ape-
nas nos preços das transações3. Como 
pode ser visto, a fórmula precisa apenas de 
uma série de preços de transações para ser 
utilizada. Isso signi!ca que o pesquisador, 
por meio do uso da fórmula derivada, irá 
conseguir obter não somente as previsões 
por parte do tick test, mas também a per-
centagem de erros que ele está incorren-
do implicitamente pelo uso do algoritmo. 
Salienta-se que tal informação é calculada 
sem necessidade das reais identidades dos 
agressores em cada transação. Claramen-
te, essa é uma signi!cativa inovação dentro 
da literatura acadêmica.

Exempli!cando o uso da fórmula, caso 
uma série de diferença de preços apresente 
autocovariância igual a -0.001 e variância 
igual a 0.01, então é previsto que o tick 
test apresentará aproximadamente 63% 
de previsões corretas, isto é, de cada 100 
previsões realizadas, aproximadamente 63 
estarão corretas.

Em um terceiro momento do trabalho, 
eu procuro investigar se a fórmula deriva-
da é realista, quando comparada com a 
performance obtida pelo uso do tick test 
para preços reais de transação ocorridas 

no mercado. A base de dados utilizada na pesquisa é composta por preços de transações 
das 15 ações de maior liquidez do mercado acionário Brasileiro no ano de 2009. A seguir 
mostro uma tabela com os resultados:

Ação
Variância da 

diferenca  
de preços

Autocovariância 
da diferença  

de preços

% Previsões 
Corretas  
(Fórmula  
Analítica)

% Previsões 
Corretas 

(Aplicação  
do tick test)

Diferença  
Absoluta entre 

desempenho 
previsto e real

VALE5 0.0130 -0.00004688 72.08% 72.70% 0.61%

BVMF3 0.0073 -0.00001631 73.06% 79.07% 6.01%

GGBR4 0.0123 -0.00003329 69.79% 73.00% 3.20%

BBDC4 0.0155 -0.00005535 70.17% 71.22% 1.05%

ITSA4 0.0074 -0.00001747 73.60% 79.64% 6.04%

USIM5 0.0256 -0.00014052 69.52% 72.17% 2.65%

VALE3 0.0243 -0.00011055 68.13% 66.01% 2.12%

ITUB4 0.0172 -0.00006611 69.95% 68.81% 1.13%

PETR3 0.0247 -0.00012104 68.72% 64.54% 4.18%

CSNA3 0.0307 -0.00018470 68.57% 71.59% 3.02%

BBAS3 0.0152 -0.00005003 69.58% 74.40% 4.82%

CYRE3 0.0161 -0.00005401 69.21% 74.41% 5.20%

RDCD3 0.0257 -0.00014607 69.80% 72.67% 2.88%

CMIG4 0.0234 -0.00009508 67.43% 70.82% 3.39%

ALLL11 0.0117 -0.00003291 70.65% 77.35% 6.70%

1 O PIN signi!ca probability of informed trading e é uma variável que denota a probabilidade  
da presença de investidores com informação privilegiada no mercado.

2 No excel a mesma pode ser calculada pela função FUNERRO.
3 Maiores detalhes sobre como calcular a variância e a autocovarincia de uma série temporal 
podem ser encontrados em qualquer livro didático de estatística e econometria.

4 A correlação é uma medida de associação linear entre duas variáveis. A mesma varia  
de -1 até 1, onde o valor de 1 indica uma associação linear perfeita entre duas variáveis.

TTAC = 1
2
+1
2
erf 2

2 2 +4

Explicando a tabela anterior, a segunda e a terceira coluna representam, respectivamen-
te, a variância e a autocovariância da diferença de preços. Ambas são os parâmetros a 
serem incluídos na fórmula do desempenho do tick test. Os resultados da fórmula derivada 
no artigo estão disponibilizados na quarta coluna da tabela. A quinta coluna apresenta 
qual foi a performance real do algoritmo. Os valores dessa coluna foram calculados pela 
aplicação das regras do tick test nos dados de preços e, então, comparando-os com as reais 
identidades dos agressores em cada operação, as quais estavam disponibilizadas na base de 
dados. A última coluna é a diferença absoluta na comparação entre a performance prevista 
pela fórmula e a performance real obtida pelo algoritmo.

Como pode ser visto, os valores previstos !cam bem próximos do que é realmente ob-
tido de performance. A média de erros absolutos de percentagem é de aproximadamente 
3.53%, sendo um valor relativamente baixo. Quando medimos a correlação4 entre o pre-
visto e o real, chegamos ao valor de 0.73. Isso indica que os valores calculados pela equação 
derivada possuem um comportamento muito semelhante aos valores reais. Em termos 
práticos, tal resultado indica que o método criado para prever a performance do tick test 
realmente funciona de modo satisfatório para dados reais do mercado.

Este relato procurou mostrar, em poucas palavras, a inovação e a importância por trás 
do trabalho que obteu o prêmio de menção honrosa no 8º Prêmio Revelação em Finanças 
IBEF SP/KPMG. Maiores detalhes sobre a pesquisa podem ser obtidos no trabalho inte-
gral, disponibilizado ao público via internet (http://ssrn.com/abstract=1891914). 

Referências
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Durante cerimônia de 
premiação, Fábio Coelho, 
presidente do Google, 
falou sobre determinação 
e a grande revolução da 
tecnologia em nossas vidas

É sempre bom ver novos talentos trazendo coisas novas. Quanto mais inovação, 
mais progresso terá nosso País.” Foi assim que o presidente do Google no Brasil, 
Fábio Coelho, iniciou sua palestra durante a cerimônia de premiação dos ven-

cedores do 8º Prêmio Revelação em Finanças IBEF SP/KPMG, realizado no dia 20 de 
outubro, no Hotel Unique.

E é exatamente esse o objetivo principal do Prêmio Revelação: reconhecer talentos 
e apoiar os jovens em início de carreira. “Em todas as pesquisas de executivos de todo 
o mundo, o tema talentos é a primeira ou a segunda preocupação da maioria deles.  
É difícil encontrar, desenvolver e manter essas pessoas que fazem a diferença nas em-
presas e na sociedade”, a!rmou o presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP, André 
Rodrigues.

Tanto o ganhador de menção honrosa, Marcelo Perlin, quanto o vencedor do prêmio, 
Pablo Rogers, mostraram suas aptidões, determinação e força de vontade em se desta-
carem na comunidade !nanceira. “É isso que vai dar inovação e fazer com que o Brasil 
seja ainda melhor”, completou o presidente da KPMG, Pedro Melo.

Aprendizados
Contando um pouco sobre sua trajetória pro!ssional ao longo dos últimos 28 anos, 

Fábio falou sobre foco, laços de amizade, liderança e atitude. O executivo iniciou sua 
carreira na empresa Chirstiani & Nielsen, em 1983, como engenheiro de projetos.  

André Rodrigues
Presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP

“

Redação / Fotos: Jacinto Alvarez
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Fábio Coelho
Presidente da Google

Esq. p/ Dir.: Pedro Melo (KPMG); Pablo Rogers (Vencedor 2011); 
Keyler C. Rocha (IBEF SP)

Esq. p/ Dir.: Marcus Vinícius (Deloitte); Rafael Mariante (PwC); 
Álvaro Souza (Build Brasil); Paulo Pires (Brazil Plus)

Para Fábio Coelho, três aspectos são fundamentais para alcançar o sucesso:
1 – Mostrar que se importa: “A primeira coisa que !z quando cheguei aos Estados 
Unidos para assumir uma equipe de 500 funcionários na AT&T foi entender o que 
era importante para eles e, assim, conseguir ajudá-los no processo de geração de 
valor da empresa.”
Segundo Fábio, essa é a melhor maneira de construir uma relação de respeito e 
de amizade, que perdurará muito mais do que qualquer laço com a companhia. 
“Muitas das empresas onde trabalhei foram vendidas, mas os meus amigos estão 
aí até hoje. Esse é um pilar básico: atenção as pessoas.”
2 – Liderança servidora: gerar esperança, estabilidade, con!ança e compaixão. 
Fábio a!rma que as pessoas costumam seguir pro!ssionais que empregam esses 
quatro conceitos. “Eu tive que aprender ao longo do tempo a implementar esses 
aspectos no meu trabalho, até mesmo por uma questão de sobrevivência.”
 3 – Atitude vencedora: segundo o executivo, isso depende de alguns fatores, como 
dedicação, perseverança, acreditar que tudo dará certo, ter um objetivo em mente, 
dar atenção aos outros e se cercar de pessoas que tenham os mesmos valores.

Depois disso, passou por companhias como a Gilette, Quaker 
Oats, Citibank, BCP Telecomunicações, AT&T e iG. E em to-
das elas, Fábio garante: “é possível tirar um aprendizado de cada 
local por onde você passa”.

O presidente do Google ainda destacou que dar desculpas 
por não conseguir fazer determinado trabalho nunca ajudará em 
nada. “Os grandes vencedores fazem ajustes e dão o seu melhor, 
mesmo quando não estão com vontade.” Em alguns momentos, 
Fábio a!rma que não é possível fazer um projeto no prazo ou 
dentro dos seus limites, mas re"etindo um pouco você acaba 
encontrando uma maneira. “Sempre dá para fazer, é só pensar 
como. Nunca acreditei que algo estava perdido.”

Muitos pro!ssionais, principalmente os jovens, acreditam que o 
caminho para uma carreira de sucesso será direto, de uma só vez. 
No entanto, Fábio lembra que essa trajetória não é sempre linear 
e, por isso, é preciso equilíbrio para aceitar que às vezes você 

estará bem posicionado e outras nem tanto. “A vida é uma ma-
ratona. Se você não tiver serenidade, uma boa estrutura familiar 
e um bom entendimento em como priorizar suas atividades, ao 
longo do tempo você começa a se desgastar e as pequenas coisas 
se transformam em grandes. Com isso, você acaba perdendo o 
foco daquilo que é realmente importante.”

Baseando-se nesses aprendizados, Fábio a!rma: “Sou uma 
pessoa normal, cheia de determinação e que trabalha dentro de 
algumas regras. Só isso.”

E para o membro da Comissão Julgadora do Prêmio Revela-
ção IBEF SP/KPMG, Luiz Roberto Calado, é exatamente essa a 
descrição que pode ser feita do vencedor desse ano. “O Pablo é 
um conhecido nosso de outros prêmios, ele perseverou muito até 
chegar aqui. Depois de ter sido menção honrosa por duas vezes, 
agora fez um trabalho de grande qualidade e mereceu ganhar.”
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A internet
permite:

divulgação de marca

diálogo

interação em diversas 
plataformas

tecnologia 
gera conteúdo

conteúdo 
impacta 

os usuários

gera um modelo 
comercial de 

publicidade em 
torno dele

Prêmio revelação 2011

Pablo Rogers (Vencedor 2011)

Ciclo de adoção

Revolução da internet

O presidente do Google abordou a questão da internet como 
algo essencial na vida de todos. “Estamos vivendo uma revolu-
ção da mídia e a base disso é a tecnologia. É fundamental estar-
mos antenados sobre tudo o que acontece.

rar para resolver um problema ou conseguir curar uma doença.  
A colaboração é sempre fundamental.”

O movimento da internet vem criando uma nova consciência 
coletiva. “E espero que isso venha do fato de termos mais trans-
parência e da forma como conseguimos identi!car as coisas boas 
e ruins. Assim, podemos trabalhar juntos para resolver os proble-
mas e propor soluções para criar uma sociedade melhor.”

Fábio destacou que o Brasil faz parte desse processo de trans-
formação. Segundo ele, se o País crescer 4,5% ao ano, em 2040 
será possível atingir a mesma renda per capita dos países mais 
ricos. Entretanto, isso depende de duas variáveis fundamentais: 
educação e capacidade de empreendedorismo.

“Para sustentar esse crescimento online é preciso uma estru-
tura tanto física quanto digital. A!nal, quanto mais penetração 
de impacto, melhor !ca o produto doméstico brasileiro, as pe-
quenas e médias empresas crescem mais rápido, mais empregos 
são gerados e há mais mobilidade social. Além de trazer trans-
parência, mais democracia e uma maior liberdade de expressão.” 
Por isso, a inclusão digital é algo fundamental, que afeta direta-
mente o ambiente de negócios. 

”A internet signi!ca uma grande revolução tecnológica que 
impacta formação, publicação, entretenimento, comércio, edu-
cação, comunidade. “É uma transversal que passa por tudo que 
ocorre na nossa vida.”

E um dos pilares dessa transversalidade – e essa é a melhor 
parte do Google – é a busca, que permite as pessoas esta-
rem mais próximas, se sentirem iguais e estarem informadas.  
“O conhecimento hoje está na palma da mão”, a!rmou Fábio.

Outro aspecto importante destacado pelo executivo foi a co-
laboração. “Isso é algo que vai muito além de simplesmente tra-
balhar junto para criar um produto. As pessoas devem colabo-
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Esq. p/ Dir.: Marcelo Perlin; Pablo RogersMarcelo Perlin (Menção honrosa)

Essa é a beleza da internet: a intersecção da ciência e da criatividade. “O Marcelo 
Perlin, menção honrosa, e o Pablo Rogers, vencedor do prêmio, mostram exatamente 
isso. Eles têm capacidade em navegar entre esses dois mundos: um altamente técnico, 
quantitativo, cientí!co e mensurável, e um outro extremamente criativo, onde podemos 
explorar uma avenida de oportunidades”, concluiu Fábio.

Agradecimentos
O encerramento do evento !cou por conta dos agradecimentos dos vencedores. 

Marcelo Perlin, menção honrosa, demonstrou enorme satisfação pela homenagem. 
“Fazer um trabalho acadêmico e ser reconhecido também no mundo empresarial é 
muito bom. No Brasil, não há muito essa ligação e esse prêmio faz exatamente esse link. 
Para quem quer fazer carreira, os benefícios são óbvios. Estou com 28 anos e já tenho 
um prêmio de reconhecimento em relação a um trabalho cientí!co. Isso é muito válido 
e vai gerar muitos frutos.”

O vencedor dessa edição, Pablo Rogers recebeu o prêmio pelas mãos de Pedro Melo 
e a!rmou: “creio que venci a Comissão pelo cansaço”. Depois de ter sido duas vezes 
menção honrosa, Pablo venceu esse ano com um modelo baseado em !nanças com-
portamentais e psicologia econômica, aplicado à área de crédito. Pedro Melo (KPMG)
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A crise econômica americana de 2008 deixou rastros de incertezas e vulnera-

bilidades na economia do mundo, provocando mudanças estruturais de longa 
duração – perdas nos diversos mercados !nanceiros, notadamente no mercado 

bursátil e no mercado de crédito, promoveram a iliquidez de instituições !nanceiras, 
seguradoras, fundos de investimento e fundos de pensão, com perdas em cadeia ainda 
nos próximos anos.

O governo americano utiliza-se de endividamento e emissão de liquidez para com-
bater a crise e a perda de competitividade da economia americana frente à China.  
O futuro dos Estados Unidos torna-se incerto quanto ao elevadíssimo endividamento 
americano, mas são observados indicadores de pequena recuperação no nível de em-
prego e na rentabilidade de empresas multinacionais que estão se reprogramando em 
inovação de produtos, serviços e mercados.

Já no início do ano de 2011, começou novamente um cenário de grandes preocu-
pações econômicas, a partir da crise nos PIIGHS – Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, 
Hungria e Espanha, provocando novas mudanças estruturais de longa duração – a 
Alemanha, a França e a Comunidade Econômica Europeia utilizam seus recursos e  
a emissão monetária para suportar as economias europeias em crise. Mais uma enxur-
rada de liquidez em trânsito. O futuro da Europa torna-se incerto, com projeção de 
baixo crescimento.

Na Ásia, a China em grande avanço econômico, agora centrando o pólo econômico 
de desenvolvimento no próprio mercado interno. Já o Japão com crescimento econô-
mico próximo a zero.

E O BRASIL?
Para analisar as atuais condições econômicas do Brasil e tecer as bases de projeção, 

torna-se necessário expor as políticas econômicas – política monetária (expansão da 
base monetária, in"ação, juros e crédito), política !scal (receitas e despesas do governo 
e resultado), política cambial (taxa de câmbio, reservas externas, exportações, impor-
tações, investimento externo) e política de rendas (crescimento do PIB, crescimento de 
salários, crescimento de vendas).

A Política Monetária Brasileira
No período entre 2008 e 2011, houve um aumento na base monetária do Bra-

sil. Em setembro de 2008, a base monetária era de R$ 136,9 bilhões, passando para  
R$ 188,5 bilhões em setembro de 2011, com um crescimento de 37,7% nesses três anos, 
ou 11,2% ao ano. Os valores podem ser veri!cados no grá!co 1 a seguir. Como esta-
mos observando, o crescimento da base monetária é superior ao crescimento do PIB, 
fomentando a liquidez e expectativas de in"ação. Espera-se para 2012 uma expansão 
mais contida.

Por Prof. Alberto Borges Matias e Patricia Balachi
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A in"ação é o indicador que merece maior atenção, já que 
possui grande in"uência sobre a maioria dos demais indicadores 
econômicos. Conforme está apresentado no grá!co 2 a seguir, a 
in"ação o!cial tem se apresentado na faixa de 4% a 7% ao ano, 
sendo os períodos de máximo as crises de 2008 e 2011. Em razão 
de inexistirem fatores de crescimento de preços, estima-se para 
2012 uma in"ação em queda.

A concessão total de crédito no país – a pessoas físicas e 
jurídicas – aumentou no período 2008 a 2011, passando de  
R$ 828,7 bilhões em setembro de 2008 a cerca de R$ 1.246 bi-
lhões, valor recorde histórico do país. Os números podem ser 
analisados no grá!co 4 a seguir. Prevê-se para 2012 a continui-
dade deste processo, até porque o percentual de crédito sobre o 
PIB brasileiro encontra-se abaixo do parâmetro de países mais 
desenvolvidos.

1 – Base Monetária (R$ Mil) – INEPAD & BC 3 – Taxa de juros SELIC – % a.a. – INEPAD & BC

2 – IPCA (%) em 12 meses – INEPAD & BC 4 – Operações de crédito – Total – INEPAD & BC

No período 2008 a 2011, a taxa básica de juros do Brasil, a 
Selic, variou de 8% ao ano a cerca de 14% ao ano, como pode-se 
veri!car no grá!co 3 a seguir. A de!nição da taxa Selic envol-
ve grande debate político, tendo as instituições !nanceiras e de 
mercado de capitais interesse em taxas básicas mais elevadas, 
e as empresas taxas baixas. Essa taxa apresenta-se em pata-
mares muito elevados frente a padrões internacionais, inibindo 
a competitividade das empresas atuantes no Brasil, além de so-
brecarregar as despesas do governo federal. Assim, para o ano 
de 2012, pode-se estimar a taxa básica de juros mais próxima a 
10% ao ano.

Uma questão que surge quando se observa o crescimento do 
mercado de crédito é a preocupação quanto à inadimplência e à 
insolvência, entendendo-se a primeira como atraso no pagamen-
to e a segunda como não pagamento.

Conforme grá!co 5 a seguir, a inadimplência do país apresen-
tou elevação em 2008 e 2011, situando-se no período entre 6% 
a 11%. A inadimplência refere-se a atrasos de pagamento, cons-
tituindo receitas adicionais às instituições !nanceiras. Com a ex-
pansão do mercado de crédito em 2012, deve-se manter taxas 
baixas de inadimplência.
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A insolvência nas operações de crédito do país, conforme 
grá!co 6 a seguir, apresentou elevação em 2009, após a crise 
de 2008, reduzindo-se após. Para 2012, mantendo-se o cresci-
mento do mercado de crédito, estima-se manutenção do nível 
de insolvência.

A balança comercial do Brasil apresentou melhora em relação 
a 2008. O saldo comercial passou de US$ 19,8 bilhões em agosto 

5 – Inadimplência (PF e PJ) (%) – INEPAD & BC

6 – Insolvência (PF e PJ) (%) – INEPAD & BC

7 –Taxa de câmbio – dólar – INEPAD & BC

8 – Balança comercial (US$) – INEPAD & BC

9 – Saldo transações correntes – INEPAD & BC
A Política Cambial Brasileira

Em outubro de 2008, a taxa de câmbio era de 2,11 R$/US$, e 
em outubro de 2011, a taxa de câmbio foi de 1,68 R$/US$. Tais 
valores podem ser veri!cados no grá!co 7 a seguir.

O saldo das transações correntes apresentou piora no período 
entre as crises. Nessa conta estão incluídas as receitas e despe-
sas da balança comercial (exportações e importações), da conta 
de serviços (juros, viagens internacionais, transportes, seguros, 
lucros e dividendos, serviços diversos) e das transferências uni-
laterais. O valor do saldo em agosto 2008 era de US$ -1083,8 
milhões e em agosto de 2011 passou a ser de US$ -4.861,70 mi-
lhões. Esse aumento no dé!cit das transações correntes, apre-
sentado no grá!co 9 a seguir, pode ser explicado pelo dé!cit na 
conta de serviços. Ocorrendo desvalorização do real em 2012, 
pode-se aguardar melhora no saldo das transações correntes.

A remessa de lucros e dividendos ao exterior do Brasil  
variou de US$ -3,436 bilhões em setembro de 2008 para  
US$ -1,960 bilhões em setembro de 2011. Esses números podem 
ser analisados no grá!co 10 a seguir. Para 2012, espera-se a ma-
nutenção nesses dados, em razão do crescimento da economia 
brasileira, apesar da retração internacional no bloco dos desen-
volvidos, e investidores tradicionais no país.

Artigo INEPAD
de 2008 para US$ 26,2 bilhões em agosto de 2011. Essa melho-
ra, visível no grá!co 8 a seguir, pode ser explicada pelo aumento 
na perspectiva das exportações brasileiras, principalmente em 
relação às commodities. Em razão da sobrevalorização do real, 
houve retração no saldo comercial dos produtos industrializados. 
O governo, consciente desta situação, está fomentando ações 
no sentido da desvalorização do real. Assim, é possível esperar 
para 2012 uma desvalorização do real frente ao dólar.
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O investimento direto líquido saltou de US$ 4,637 bilhões em 
agosto de 2008 para US$ 5,605 bilhões em agosto de 2011, como 
podemos analisar no grá!co 11 a seguir. Esta variável representa 
a aplicação de recursos de empresas estrangeiras no país. Esse 
movimento deve prosseguir em 2012.

A dívida externa do setor público era de R$ -289,083 bilhões 
em setembro de 2008, passando para R$ -557,754 bilhões em 
setembro de 2011. Tais dados são apresentados no grá!co 13 a 
seguir e indicam uma situação tranquila quanto à dívida externa 
brasileira. Esta situação deve-se manter assim em 2012.

A dívida líquida do setor público manteve-se praticamente es-
tável frente ao PIB, passando de 36,72% do PIB em agosto de 
2008 para 39,18% do PIB em agosto de 2011. Os dados sobre a 
dívida podem se analisados no grá!co 15 a seguir. Este endivida-
mento do governo brasileiro encontra-se em nível baixo frente a 
países desenvolvidos e emergentes e desenvolvidos. O problema 
no Brasil não é o tamanho da dívida, mas sim o seu custo, e este 
modelo deve-se manter em 2012, apesar de custo menor.

10 – Lucros e dividendos – líquido (mensal) – INEPAD & BC

13 – Dívida líquida do setor público – INEPAD & BC

14 – Resultado primário do governo central – INEPAD & BC

11 – IED Mensal – US$ Milhões – INEPAD & BC

12 – Reservas internacionais – US$ (milhões) – INEPAD & BC

A Política Fiscal Brasileira

A receita total do governo era de R$ 58,322 bilhões em agosto 
de 2008, e passou a ser R$ 74,746 bilhões em agosto de 2011, 
com um crescimento de 28,1% em três anos ou 8,6% ao ano em 
média. As despesa total, exceto juros, do governo em agosto de 
2008 era de R$ 52,184 bilhões, passando para R$ 72,475 bilhões 
em agosto de 2011, com um crescimento de 38,9% em três anos 
ou 11,6% ao ano. Espera-se para 2012 o debate sobre o cresci-
mento das despesas públicas superior ao crescimento da receita. 
A receita, segundo dados recentes, continua apresentando cres-
cimento, o que deverá ocorrer também em 2012.

As reservas internacionais aumentaram de US$ 205,116  
bilhões em agosto de 2008 para US$ 349,708 bilhões em agosto 
de 2011. Esse aumento de 72,29% nas reservas internacionais, 
apresentado no grá!co 12 a seguir. O Brasil é o sexto país com 
o maior nível de reservas, atrás da China, Japão, Rússia, Arábia 
Saudita e Taiwan, segundo dados do FMI (Fundo Monetário In-
ternacional). Essas reservas devem se manter elevadas em 2012.
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15 – Dívida líquida do setor público (% PIB) – Interna –  
INEPAD & BC

18 – Índice volume de vendas no varejo – INEPAD & IBGE

16 – PIB Valores correntes (R$ Milhões) – INEPAD & BC

17 – Rendimento médio real efetivo das pessoas ocupadas – 
Total – INEPAD & IBGE

Artigo INEPAD

A Política de Rendas Brasileira

O Produto Interno Bruto do País apresentou um aumento de 
33,73% nos períodos entre as crises. Em setembro de 2008, o 
PIB nacional era de R$ 259,9 bilhões. Já em setembro de 2011, 
esse número cresceu para R$ 347,5 bilhões. A previsão de cres-
cimento do PIB brasileiro para 2012 é de 4%.

O rendimento médio real efetivo das pessoas ocupadas no 
Brasil apresentou melhora no período entre as crises. Em setem-
bro de 2008, esse rendimento era de R$ 1.456,71, passando para 
R$ 1.598,98 em setembro de 2011, movimento que deve prosse-
guir em 2012.

O índice de volume de vendas aumentou em relação a 2008. 
Em agosto de 2008, o índice era de 146,54. Já em agosto de 
2011, o índice passou para 180,12, movimento também a prosse-
guir em 2012.

Considerações !nais

No INEPAD prevemos para 2012, relativamente a 2011:
1. No tocante à política monetária - menor in"ação e menor taxa 

de juros básica; e isto não é incompatível – aumento do merca-
do de crédito, a taxas menores;

2. No tocante à política !scal – manutenção da carga tributária 
elevada, com elevação dos gastos públicos;

3. No tocante à política cambial – desvalorização do real, com 
prejuízo a empresas com endividamento em moeda estrangei-
ra, elevação das exportações, redução de importações, dé!cit 
em serviços e manutenção de elevada reserva;

4. No tocante à política de rendas – crescimento do comércio, 
fomentado ainda pelo mercado de crédito, crescimento da in-
dústria, fomentado pela desvalorização da moeda.
Portanto, que venha 2012, com as agruras da economia inter-

nacional. Um feliz ano novo a todos! 



Apesar de ter sempre atuado no setor !nanceiro, o ex-presidente 
do Banco Central do Brasil, Henrique de Campos Meirelles, 
não é teoricamente economista, já que não é graduado em Eco-

nomia e não tem registro no Conselho Regional de Economia (Corecon).
Formou-se em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Univer-

sidade de São Paulo (USP) e, em 1974, ingressou no Bank of Boston. 
Após dez anos, tornou-se presidente da instituição no Brasil. Em 1996, 
assumiu o cargo de CEO em Boston, nos Estados Unidos, com a cria-
ção do BankBoston Corporation. Em 1999, depois da fusão do banco 
com o Fleet Financial Group, Meirelles assumiu a presidência de Global 
Banking da nova organização.

Em 2002, após aposentar-se, iniciou sua carreira política. Neste mes-
mo ano, candidatou-se pelo PSDB a deputado federal do estado de 
Goiás e foi o mais votado. O seu sucesso eleitoral e o apoio do mer-
cado !nanceiro internacional !zeram com que fosse indicado pelo ex-
-presidente Lula para ocupar o cargo de presidente do Banco Central do 
Brasil, onde permaneceu de janeiro de 2003 a janeiro de 2011.

As opiniões sobre o executivo variam muito. Há aqueles que elogiam 
por ele ter controlado a in"ação dentro do centro da meta. Outros criti-
cam por ter mantido a taxa de juros entre as mais altas do mundo. Mas, 
de um modo geral, sua gestão no Banco Central foi satisfatória e ajudou 
o Brasil a enfrentar a crise de 2008 sem tantos efeitos.

Entre outras premiações, foi escolhido como “Brasileiro do Ano 
2008”, pela revista IstoÉ, “Financista do Ano 2008”, pela revista Latin 
Trade, “Banqueiro Central 2007”, pela revista Euromoney e “Banqueiro 
Central da Américas”, em 2006, pela revista The Banker.

O executivo também é presidente fundador da Federação Latino 
Americana de Leasing e presidente emérito da Associação Brasileira de 
Bancos Internacionais. Foi ainda presidente da Câmara de Comércio 
de São Paulo e da Fundação Travessia, entidade que busca reintegrar 
crianças de rua à sociedade.

Agora, aos 66 anos, Meirelles anunciou sua !liação no Partido Social 
Democrático (PSD) e aparece como possível nome à sucessão municipal 
em São Paulo. Além disso, em março desse ano, o executivo reassumiu 
a presidência da associação paulistana Viva o Centro, que trabalha pela 
revitalização do Centro Histórico da cidade, reforçando e quali!cando 
sua atratividade. 
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Minibiografia
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Por Patrícia Lucena / Foto: Renato Leary/As. Viva o Centro 
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Executivos&Empresas

Nascido em Salvador, o executivo Leonardo Barros Brito de Pinho, de 32 anos, 
a!rma que economia é um modo de enxergar a vida. “Tudo se aplica e se  
explica através dessa disciplina.” Apesar de ser de uma família de médicos, 

sempre admirou pro!ssionais que lidavam com números e sabiam coisas que ninguém 
sabia. “Para mim, quatro pro!ssões mandam no mundo: empreendedor, !nanças, médi-
co e jornalista. Queria ser um desses caras e ter uma importância na sociedade.”

E foi com essa mentalidade que Leonardo resolveu fazer o curso de Administração 
de Empresas e se especializar em investimentos e !nanças. Iniciou sua carreira como 
trainee em uma multinacional de auditoria. Depois de ter auditado diversos bancos e 
se tornado um conhecedor de práticas corretas de aplicar dinheiro, o executivo passou 
por muitas instituições !nanceiras e, assim, foi crescendo pro!ssionalmente. “Queria 
crescer, era agressivo e queria mexer com coisas diferentes para aprender cada vez mais. 
Sempre fui muito empreendedor. Então, eu prestava atenção quais áreas estavam em 
destaque e ia atrás para entender. Foi assim que comecei a trabalhar efetivamente com 
investimentos.”

Para complementar sua graduação, Leonardo fez especialização em Gestão de Ne-
gócios e Finanças, MBA em Gestão Estratégia e Econômica de Mercado na Fundação 
Getúlio Vargas (FGV-SP) e aprimoramentos em cursos de extensão, como Gestão Es-
tratégica de Vendas pela Michigan University, Operador de Mercado/Banker pela Saint 
Paul Institute of Finance e diversos outros cursos e certi!cações pela BMF&BOVESPA 
e pela Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Valores.

O jovem executivo conta que sua família teve grande in"uência em todos os momen-
tos de sua vida. “Meu pai é uma !gura muito importante para mim. É paraibano e veio 
de uma família bem simples. Se formou em medicina e hoje é um dos grandes oftalmo-
logistas na Bahia. Tem determinação e foco, e foi isso que mais me motivou a ser como 
ele. Perseverar, ter amor e dedicação pela família.”
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LEONARDO BARROS BRITO DE PINHO

Palavra – Determinação

Guru – Meu Pai

Uma personalidade histórica – Confúcio

Estilo musical – Sou eclético

Filme – O Poderoso Chefão

Livro – Divina Comédia, de Dante Alighieri

Esportes – Golf

Nas horas de lazer – Gosto de estar com a 
família e de ler

Culinária – baiana e italiana

País (fora do Brasil) – França

Cidade brasileira – Salvador

Férias – Paris

Além disso, Leonardo acredita que o fato de ter saído de Salvador, sua zona de con-
forto, e ter vindo para São Paulo o ajudou a ter mais ambição e vontade de crescer. 
“Quando você é migrante não tem nenhum parente para dar uma indicação em uma 
empresa. Você precisa se virar sozinho. Por isso, acordava todos os dias e pensava: para 
eu não estar ao lado da minha família, isso tem que valer a pena.”

É com essa atitude que Leonardo vem construindo uma carreira de sucesso.  
“Estou onde estou por ser empreendedor e gostar de desa!os. Sempre pedi pelo mais 
difícil.” Hoje, ele é diretor-executivo da Dinar Finance Group, uma holding de partici-
pações em empresas que atuam direta e indiretamente no segmento Investments and 
Finance Services. Leonardo também atua na área de assessoria de investimentos para 
pessoas físicas de alta renda, além de participar do comitê de gestão da empresa.

Para ele, seu sucesso está muito relacionado à sua personalidade empreendedora e 
com o fato de não ter perdido nenhuma oportunidade que passou pela sua vida. “Tudo isso voltado à grande paixão que eu tenho que 
é o mercado de investimentos e !nanças.” Segundo Leonardo, tudo depende do tamanho da sua ousadia.

Quando entrou no IBEF SP, por exemplo, não havia muitos jovens. Junto a mais alguns colegas, buscaram colaborar para implantar 
coisas novas. Com isso, conseguiram mostrar seus trabalhos e, assim, criar um lugar no instituto. “O IBEF me proporciona o melhor 
networking, muitas oportunidades de melhoria técnica contínua e momentos exclusivos de qualidade de vida.”

Em relação à sua vida pessoal, Leonardo a!rma que está muito ligada com a pro!ssional. “Faço o que gosto e estou sempre me 
divertindo. Além disso, meus verdadeiros amigos de alguma maneira também estão no mercado. Essas duas áreas da minha vida 
andam juntas.” Mas destaca que, independentemente disso, tem muita disciplina com horário para não deixar de ter um tempo para 
sua esposa e família.

Segundo ele, entre suas maiores conquistas está o seu casamento. “Minha esposa tem um papel fundamental para eu conti-
nuar segurando as expectativas e todas as di!culdades em tentar empreender.” Além disso, Leonardo cita a liderança societá-
ria de algumas empresas de investimentos e poder ajudar as pessoas com uma decisão tão importante: dinheiro e investimentos.  
“Sou realmente fascinado por ser útil às pessoas, como um médico é servil no assunto saúde.”

O executivo reconhece que foi errando que aprendeu muitas coisas. “O acerto nunca ensina. Algumas sociedades que !z não 
deram certo e me !zeram ver o que eu tinha que mudar.” Por isso, para ele, as qualidades mais importantes em um pro!ssional são 
persistência, transparência, trabalho em equipe, capacidade em desenvolver um bom networking e apreço pelas pessoas – caracte-
rísticas que Leonardo mostra ter de sobra. Ele cita seu !lme preferido, O Poderoso Chefão, como um bom valor para sua carreira. 
“Tirando o viés da má!a, o !lme tem uma mensagem de trabalho em grupo, respeito, valores e família. Todos nós queremos ganhar 
dinheiro. O que não pode é agir fora dos seus valores.”

Em seu tempo livre, Leonardo gosta de viajar (sempre acompanhado de sua esposa), sair com os amigos, jogar golf, ler e jogar ca-
poeira. Mas o que o faz realmente feliz é estar ao lado de sua família. “Sem ela, não me sentiria completo.” 
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Leonardo e sua esposa
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A ONU Mulher, entidade da Orga-
nização das Nações Unidas dedicada a 
promover a igualdade de gênero e o au-
mento de poder das mulheres, produziu, 
neste ano, seu primeiro relatório global. 
O tema escolhido foi o direito jurídico das 
mulheres em todo o mundo, envolvendo 
assuntos desde a violência doméstica até 
a igualdade salarial e a representação po-
lítica, além do acesso à Justiça propria-
mente dito.

No que tange à questão pro!ssional, 
o estudo intitulado “O progresso das 
mulheres no mundo 2011-2012: em bus-
ca de Justiça” revela que 53% das tra-
balhadoras em todo o mundo, ou cerca 
de 600 milhões de mulheres, trabalham 
em condições vulneráveis, sem apoio da 
legislação trabalhista, além de ganharem, 
em média, 30% menos do que os homens 
para a realização de funções semelhan-
tes. Também assumem mais trabalhos 
domésticos e não remunerados.

Com a constatação, a desigualdade 
torna-se latente. Entretanto, os proces-
sos que permitem que homens e mulhe-
res vivam em condições diferenciadas 
permanecem velados na maioria dos pa-
íses e, mais ainda, em ambientes execu-
tivos, nos quais se apregoa a supremacia 
da competência independentemente de 
gênero, idade e tantas outras condicio-
nantes.

O fato é que a igualdade de gênero é 
aceita como verdade, principalmente 
nos países ocidentais. O referido estudo 

Luciana Medeiros von Adamek
Vice-presidente da diretoria executiva 
responsável pelo IBEF Mulher

da ONU informa que 139 constituições 
mundo afora consagram a igualdade en-
tre os gêneros e, assim, submetem seus 
cidadãos a essa premissa, e que 186 pa-
íses rati!caram a convenção sobre a eli-
minação de todas as formas de precon-
ceitos contra as mulheres. O problema é 
que a letra da lei nem sempre adquire vida 
na prática cotidiana das sociedades. Daí a 
discrepância entre o escrito e o praticado.

O estudo permite aludir sobre como a 
perspectiva de igualdade gênero – acla-
mada e defendida na teoria – se trans-
forma em desigualdade – velada, mas 
efetiva na prática – e se refere à baixa 
prioridade concedida às questões de gê-
nero na destinação de investimentos. Um 
exemplo disso ocorreu em 2009, quan-
do a Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
destinou US$ 4,2 milhões para iniciativas 
relacionadas com a melhoria dos sistemas 
de justiça em países em desenvolvimento. 
Desse total, apenas 5% foram destinados 
a programas com o objetivo de promover 
a equiparação entre homens e mulheres.

Mas temos que reconhecer as gran-
des vitórias. Não posso deixar de citar a 
recente luta premiada e marcar o reco-
nhecimento, por parte da Academia Real 
das Ciências da Suécia, da luta das mu-
lheres por justiça: duas liberianas e uma 
iemenita dividiram o prêmio Nobel da 
Paz. A atual presidente da Libéria, Ellen 
Johnson-Sirleaf, e a militante Leymah 
Gbowee receberam o prêmio em razão 

de seus esforços para o !m da guerra 
civil na Libéria; já a jornalista do Iêmen  
Tawakul Karman recebeu o prêmio por 
sua luta contra o regime opressor de  
seu país.

Ellen assumiu um país cheio de di!-
culdades que veio de ditaduras e de uma 
guerra civil sangrenta. Ela atraiu investi-
mentos externos, conseguindo suspender 
sanções às exportações do país e cuidou 
do social: pôs em marcha programas de 
educação para mulheres e criou um tri-
bunal especial para casos de estupro. 
Leymah, por sua vez, esteve no centro 
de um movimento que levou ao !m da 
segunda guerra civil na Libéria, em 2003, 
e à eleição de Ellen. Ela percebeu que ha-
via tensões entre cristãos e muçulmanos 
e trabalhou com mulheres das duas religi-
ões para buscar entendimentos.

Já Tawakul é uma !gura proeminente 
do maior partido de oposição iemenita, 
o Al-Islah. Durante anos, ela defendeu 
os direitos humanos em seu país, até se 
transformar em um ícone da oposição 
contra o regime. Em uma sociedade al-
tamente dominada pela presença mascu-
lina, a jornalista e mãe de três !lhos tem 
liderado, desde 2007, manifestações pací-
!cas pedindo maior poder para as mulhe-
res e mais atenção aos direitos humanos.

Com certeza essas mulheres quebra-
ram os tetos de vidros em sua sociedade 
ou em seu país, e acreditaram que a teo-
ria podia virar prática.

Saudações Ibe!anas. 
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Hoje em dia, temos associado mídia social à tecnologia. No entanto, mais do que 
simplesmente tecnologia, ela está relacionada à revolução, clientes, memórias, pessoas 
e relacionamentos em redes. Poderíamos acrescentar aos dois períodos – o Renascen-
tista e a Revolução Industrial – a era da Revolução da Mídia Social, pelo fato de que 
todos esses momentos trouxeram grandes signi!cados e impactos para nossa cultura 
e cotidiano.

Chegaríamos a dizer que essa é a maior mudança em nossa sociedade desde a Revo-
lução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII e pulverizada ao redor do mundo 
no século XIX.

Em termos empresariais, a mídia social no século XXI aumenta a credibilidade das 
marcas, o número de recomendações e desenvolve novos e fundamentais relaciona-
mentos que proporcionam maior visibilidade a qualquer produto ou serviço. Com a fa-
cilidade de acesso à internet em nossas casas, trabalho, carro ou em qualquer lugar 
através de um telefone celular, qualquer tipo de informação sobre determinado produto 
ou serviço que necessitemos estará em nossas mãos em minutos. Isso explica as mais de 
200 milhões de consultas ao Google por dia.

É na internet que as pessoas procuram informações a respeito do produto ou serviço 
que as empresas oferecem. Fica uma pergunta: se sua empresa não coloca as informa-
ções online, quem as colocará?

Considerando que mais de 50% da população mundial tem menos de 30 anos de 
idade, em 2010, um de cada cinco casais heterossexuais se conheceram online, três de 
cada cinco casais homossexuais se conheceram online e um em cada cinco divórcios 
está relacionado às redes sociais e à internet. Em vista disso e com fundamento no que 
o estudioso da área de mídia social Erik Qualman comenta, não há como negar que a 
mídia social tem mudado a forma como vivemos e fazemos negócios: “nós não temos a 
escolha de usar ou não a mídia social, o ponto é quão bem devemos utilizá-la.”

Ainda baseado nas formas de relacionamentos sociais em rede, o departamento de 
Educação dos Estados Unidos publicou um estudo mostrando que, na média, estudan-
tes com instrução online têm melhores rendimentos do que os que tiveram instruções 
apenas presenciais.

Apesar de a China ainda não ser aberta ao Google, Twitter, Youtube e Facebook, 
ainda assim, se o Facebook fosse um país, ele seria o terceiro maior, atrás somente da 
China e da Índia. Artistas e cantores como Ashton Kutcher, Justin Bieber e Britney 
Spears têm mais seguidores no Twitter do que a população de países como a Coreia do 
Norte, Chile, Austrália, Israel e Grécia. O lançamento do Ford Explorer no Facebook 
gerou mais tráfego do que o anúncio no Super Bowl (jogo !nal da temporada de futebol 
americano), maior audiência da TV americana, com media de 111 milhões de telespec-
tadores anualmente. Nos Estados Unidos, o Facebook gera mais tráfego de internet 
do que o Google, e no Reino Unido, mais de 50% do tráfego móvel vem dele. Imagine 
o impacto que isso causaria em sua marca com clientes que tiveram experiências ruins 
com um dos seus produtos.Álvaro Vilela de Souza

Presidente do IBEF Jovem
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Nessa linha, enquanto somente 14% 
dos consumidores con!am nos anúncios, 
90% deles acreditam nas recomendações 
de seus pares postadas na internet. Mais 
uma vez, se você não sabe do que estão 
falando de sua marca, é melhor saber! 
Não se ganha dinheiro com mídia social, 
ganha-se com quem conhece, gosta e 
con!a em você e na sua marca, na sua 
empresa.

As publicações físicas de jornais estão 
tendo um declínio vertiginoso. Dentre os 
25 maiores, 24 estão vendo suas vendas 
de publicações em papel terem uma que-
da constante. No último Natal, foram 
vendidos mais e-books do que livros de 
papel. Tomemos como exemplo o Wiki-
pédia (wiki é um termo de origem Ha-
vaiana que signi!ca rápido), onde 1.700 
artigos são postados por hora, possui 
mais de 15 milhões de artigos, sendo 78% 
desses artigos em outro idioma que não 
o inglês, com um nível de respeitabilidade 
semelhante ao da Enciclopédia Britâni-
ca. Com toda essa facilidade de acesso, 
associado ao advento das mídias sociais, 
não procuramos mais as notícias, elas nos 
encontram. Certamente, em um futu-
ro próximo, não procuraremos mais por 
produtos, eles nos encontrarão nas mídias 
sociais.

Uma grande estratégia, portanto, é 
desenvolver relacionamentos por meio 
das mídias sociais. Assim, seus produtos 
serão mais facilmente conhecidos, a se-
mente da longevidade plantada e a porta 
para a geração de lucros pela !delização 
aberta.

Você ainda acha que mídia social é um 
modismo?

Saudações Ibe!anas. 
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Apesar de parecer um tema desgastado, por consequência das inúmeras 
matérias publicadas sobre o assunto, ainda há muitas dúvidas entre fazer um 
curso de especialização ou investir na obtenção da "uência na língua inglesa. 
O interesse parte desde a atualização pro!ssional até o aumento de salário. 
Contudo, seja qual for o motivo, a decisão de aprimorar seus conhecimentos 
é sempre muito valorizada no mercado de trabalho.

A princípio, traçar projetos e objetivos de carreira pode ajudar a identi!-
car a formação educacional mais adequada ao desenvolvimento pro!ssional.  
O segredo é entender o que é considerado imprescindível para o exercício 
pleno da pro!ssão e quais os cursos complementares que podem agregar a 
rotina de trabalho.

A escolha do tipo de especialização é importante, tendo em vista que cada 
um deles possui abordagens especí!cas. No caso do MBA, por exemplo, é 
indicado ao indivíduo que já tenha "uência no idioma e experiência pro!ssio-
nal, para que possa ter melhor desempenho em sala de aula.

Devido aos materiais e palestras que complementam o conteúdo teórico 
das aulas, viagens para o exterior e grupos de estudos virtuais com colegas 
de outras nacionalidades, muitos cursos de especialização exigem línguas 
estrangeiras. De acordo com o Guia Salarial – pesquisa de mercado elabo-
rada pela HAYS –, no Brasil, 83% das companhias consideram fundamen-
tal o domínio de outro idioma, provando que é indispensável investir nessa  
quali!cação.

O conhecimento da língua inglesa atualmente é a característica mais de-
mandada pelas empresas. Com a experiência que tenho, posso garantir que 
o pro!ssional que pretende evoluir na carreira primeiramente precisa investir 
em idioma para não perder grandes oportunidades no mercado de trabalho. 
O retorno desse investimento será grati!cante, inclusive para projetos poste-
riores como cursos de especialização. 

B!CD%B#%CDEE#!ED

Bruno Lourenço
Líder da expertise HAYS 
Taxation em São Paulo.
 bruno.lourenco@hays.com.br
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Uma TV com 47 polegadas, 
3D, LED Full HD, para assistir a 
!lmes, séries e uma in!nidade de 
programas com a qualidade que o 
brasileiro esperava. Você também 
pode usar seu smartphone, tablet 
ou teclado como controle remoto.

www.philips.com.br
Preço sob consulta
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Esta é uma edição especial de um 
dos modelos da conceituada marca 
de canetas e relógios Montblanc. 
Possui 43 mm de caixa em aço 
inoxidável, movimento automático 
e exibição de data. Seu acabamento 
possui Cristal de Sa!ra de cúpula 
com revestimento anti-re"exo duplo.

www.montblanc.com
Preço sob consulta
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Em parceria com a LG e com o 
Grupo ModeLabs, a Versace lançou 
recentemente no mercado um celular 
de luxo chamado Unique. Feito com 
materiais de qualidade, como os 18 
quilates de ouro e de couro trabalhado 
à mão, o smarthphone oferece uma 
grande tela touchscreen, uma câmera 
de 5.0 megapixels, conectividade 3G 
e Dolby Surround Mobile. O aparelho 
está disponível em cores diferentes de 
couro, como roxo, preto e marrom. 

www.mobile.versace.com
Preço sob consulta

Redação / Fotos: Divulgação
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A cafeteira, cujo desenho foi 
desenvolvido pelos estúdios da 
BMW, ganhou o concurso “Plus 
X Award” na categoria design e foi 
exposta na International Eletronic 
Trade Fair, ocorrido em setembro, 
em Berlim. Por ser o menor 
modelo da linha Saeco, pode ser 
colocada em pequenos espaços.

www.saeco.com.br
Preço sob consulta
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O modelo recém-lançado no Brasil 
oferece conexão com Iphone/Ipod 
e Bluetooth e permite que o usuário 
atenda ao telefone, caso o Iphone 
esteja conectado no aparelho. Com 
o sensor touch-free é possível abrir 
o dock para Iphone, Ipod e CD 
apenas com o movimento das mãos. 

www.panasonic.com.br
Preço sob consulta
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Acompanhando o lançamento do 
iPhone 4S, a marca de relógios 
de luxo “De Bethune” criou uma 
capa protetora para o celular feita 
de titânio. Chamada de “Dream 
Watch IV” (Sonho de Relógio IV), o 
relógio aparece na parte de trás do 
corpo do aparelho, fabricado com 
materiais preciosos como titânio, 
diamante de 18 quilates e ouro 
branco. O modelo foi produzido 
em edição limitada de 12 peças.

www.debethune.com
Preço sob consulta
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Hotel Mandarin Oriental
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Imagine !car em Paris e se sentir na China? O hotel 
Mandarin Oriental passa essa impressão. Mas o lugar 
não é interessante apenas por isso. Eleito um dos melho-

res hotéis de Paris para executivos, o hotel oferece todas as 
instalações necessárias e está localizado a um quilômetro 
do centro de Paris e a apenas 300 metros da estação Con-
corde Metro. Ou seja, você estará próximo aos negócios e 
com fácil acesso a qualquer lugar, seja ele turístico ou não.

Outra dica imperdível se você tiver que ir a Paris é o Café 
de l´Horloge. Em 28 de maio de 1900, os parisienses ob-
servavam a inauguração da imponente estação ferroviária 
d’Orsay, na margem esquerda do rio Sena. Era um dos ter-
minais urbanos mais modernos do mundo. Desativada anos 
mais tarde, a construção foi reaberta em 1986, desta vez, 
como um museu.

No último andar do Musée d’Orsay, o Café de l’Horloge 
está recebendo um novo visual, assinado pela talentosa  
dupla de designers (e irmãos) brasileiros Fernando e Hum-
berto Campana.

Especialistas da reciclagem e criadores de móveis surpre-
endentes, o espaço terá um piso de madeira, lustres doura-
dos, cadeiras com pastilhas e esculturas de !os cor de la-
ranja entrelaçados... Um ambiente bem moderno inspirado 
no estilo Art Nouveau. A reabertura do café está sendo 
esperada com grande expectativa pelos parisienses.

Por isso, se você for a Paris nos próximos meses, anote 
esses endereços! 

Con!ra um hotel com charme oriental e 
um café assinado por designers brasileiros

)*+%,-.-/+%
+%0+1-.

Café de l’Horloge – Musée d’Orsay

Café de l’Horloge – Musée d’Orsay
62, rue de Lille 75007 Paris
Metrô: Solférino

Hotel Mandarin Oriental
Endereço: 251 rue Saint-Honoré, 1er
Tel: 33.1 70 98 78 88 (França)
www.mandarinoriental.com/paris
Valor: "965

-.

Para mais informações, consulte a 
Flytour: www.#ytour.com
Tel: (11) 4502-2600
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A computação em nuvem vem crescendo no mundo  
inteiro e hoje já é possível a!rmar que esta modalida-
de de TI trará grandes mudanças na forma como as 

empresas utilizam e entregam tecnologia. Um estudo recém- 
-divulgado pela consultoria IDC prevê que o mercado de servi-
ços pro!ssionais para cloud computing, que foi de US$ 2,7 bilhões 
em 2010, deverá chegar a US$ 16,7 bilhões em 2015. A pesqui-
sa também apontou que há fragmentação para os três níveis de 
adoção: SaaS, PaaS e IaaS (Software as a Service, Platform as 
a Service e Infrastructure as a Service, respectivamente). São 
dados que reforçam as grandes oportunidades de negócios para 
o setor.

Também já é possível identi!car alguns fatores que demons-
tram o amadurecimento deste segmento, como o aumento nos 
investimentos em tecnologias que ofereçam segurança, geren-
ciamento e suporte a cloud computing, a preferência pela adoção 
de nuvens privadas e o aumento no número de executivos que 
já vê a nuvem como uma forma de gerar receita. A "exibilidade 
que a modalidade oferece para os usuários também !gura como 
um dos principais atrativos da tecnologia.

Mas cloud computing não se restringe ao uso de softwares, 
hardwares ou plataformas como serviços. Além dos benefícios 
tradicionais na adoção da tecnologia, como economia de esca-
la, redução de TCO (Total Cost of Ownership), "exibilidade 
e padronização, a computação em nuvem pode proporcionar 
inúmeras oportunidades de revisão de processos de negócios 
para muitas organizações, em especial para as que não possuem 
elevados orçamentos destinados a custos com manutenção de 
equipamentos.

A possibilidade de uma empresa criar novos processos e 
mesmo negócios sem esperar pelo ciclo tradicional de TI,  
e mesmo sem maiores investimentos em capital, mas apenas 
em custos operacionais, abre novos espaços a serem explo-
rados. E esse é um dos pontos que gosto de destacar ao fa-
lar de cloud computing com CFOs de diversos segmentos.  
O modelo elástico de se pagar pela tecnologia de acordo com 
sua utilização e a substituição do investimento em capital  
(capex, ou capital expenditure) por custos operacionais (opex, 
ou operating expense) traz um "uxo de caixa muito mais atra-
tivo que o modelo tradicional de implementação de infraestru-
tura de TI.

Insights Tecnológicos
Por Rodrigo Kede
Vice-Presidente de Serviços de Tecnologia da IBM Brasil

Outro aspecto da computação em nuvem que também con-
tribui para a redução efetiva de custos é a possibilidade que este 
modelo oferece de eliminar a ociosidade dos ambientes de TI 
graças à virtualização de máquinas e à respectiva otimização e 
alocação dos recursos. Hoje, um data center convencional uti-
liza, em média, apenas 15% de sua capacidade computacional, 
pois muitas máquinas estão dimensionadas para atender picos 
de demanda.

Ainda deve ser levada em consideração pelos executivos de 
!nanças a redução do risco !nanceiro, já que no formato tradi-
cional a empresa precisa pagar antecipadamente pela tecnologia 
sem ter garantia de que o resultado obtido será o esperado. Na 
computação em nuvem o risco é mensal (de acordo com o uso) e 
possibilita que o CFO acompanhe de perto como os investimen-
tos estão sendo utilizados. Pela ótica do pro!ssional de !nanças, 
é o formato ideal de compra e utilização de TI.

Esses fatores apenas reforçam que o modelo de cloud com-
puting não deve ser visto unicamente pelo viés da tecnolo-
gia, mas como um meio estratégico de alavancar novos ne-
gócios. Cloud pode ajudar a transformar o próprio negócio.  
E é por isso que as empresas devem olhar a nuvem pela ótica 
da estratégia de negócios e começar a experimentar o modelo 
como uma extensão de tecnologias que já tenha familiaridade.  
O modelo híbrido, no qual aplicações locais convivem com nu-
vens públicas e privadas, preservando os dados mais sensíveis 
internamente, é um bom caminho para as empresas ganharem 
experiência e con!ança na conversão do formato tradicional 
para a cloud.

A velocidade de adoção da computação em nuvem vai de-
pender da cultura e do setor de indústria de cada companhia. 
Existem segmentos mais regulados e empresas mais agressivas 
em adotar inovações. Não há uma receita única e pronta que 
se adapte a todas as empresas, mas é importante observar que 
qualquer decisão no sentido da adoção da computação em nu-
vem requer planejamento, previsão e preparação. As empre-
sas precisam identi!car seus objetivos de negócios, determinar 
quais aplicativos são os principais alvos para a mudança rumo 
à nuvem, provar a possibilidade de sucesso e assegurar que a 
tecnologia se encaixe no formato. O resultado? Empresas mais 
preparadas para obter os benefícios da computação em nuvem e 
desenvolver novas oportunidades de negócios. 
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Opinião

Na década de 1970 foram bastante difundidas as ideias lançadas por Herbert Marshall McLuhan sobre o que este chamou de  
“Global Village”, ou “Aldeia Global”. O mestre McLuhan, estudioso da mídia e da propaganda, indicava que o progresso tecnoló-
gico estava reduzindo o planeta a uma aldeia, na qual a interligação entre as pessoas provocaria maior proximidade.

A vida em sociedade tem passado por mudanças cada vez mais intensas nas últimas décadas e em grande parte provocadas pelo avanço 
conquistado no mundo das Comunicações. O desenvolvimento da informática e a disseminação do uso da Internet permitem a propagação 
rápida e em tempo real das notícias e fatos que ocorrem em todos os cantos do Universo.

Em paralelo, o acesso livre e democrático às redes sociais tem acelerado ainda mais a difusão de ideias, formando opiniões e movendo 
pessoas, governos e organizações a tomadas de posição que podem em um prazo muito curto impactar, para o bem ou para o mal, o curso 
dos acontecimentos.

No mundo dos negócios, observamos as empresas enfrentando grandes mudanças e convivendo em ambientes cada vez mais hostis, nos 
quais a procura pelo desempenho excelente (acima da média) e a visão de curto prazo têm precipitado uma sequência que parece in!ndável 
de gestões fraudulentas ou equivocadas na estratégia, o que provoca nos mercados muita decepção e insegurança, levando em alguns casos 
a total bancarrota do negócio. Estes fatores têm criado um espaço importante para a discussão e para a implantação daquilo que se chama 
de boa prática da Governança Corporativa. A!nal, o valor das empresas atribuído pelo mercado, bem como sua longevidade, conforme 
diversos estudos indicam, tende a ser mais efetivo se boas práticas de Governança estiverem sendo adotadas de modo consistente por seus 
dirigentes.

Conforme recomendado por órgãos disseminadores da Governança Corporativa, os princípios que norteiam a boa Governança são – 
Transparência; Equidade; Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa.

Conectando as duas partes – o avanço na velocidade da informação/comunicação com seus efeitos colaterais importantes e a dinâmica 
no mundo empresarial com as práticas de boa Governança – cria-se um novo contexto no qual o papel da Comunicação !cou, sem dúvida, 
mais engrandecido devendo o tema ser enquadrado tanto dentro do princípio da Transparência como da Prestação de Contas.

A importância da comunicação com transparência e no timing correto !ca mais realçada quando a empresa se defronta com uma situ-
ação de crise. São inúmeros os casos reais onde diante de fatos graves a falta de uma comunicação bem coordenada e focada em escla-
recimentos com indicação de ações para ajuste de rumo complicou ainda mais o quadro de crise. Casos de gestão fraudulenta; de disputa 
pelo controle acionário; de acidentes impactantes ao meio ambiente; de desastres aéreos mostraram quão importante é a comunicação 
empresarial transparente e a prestação de contas no momento oportuno. É verdade que a “gestão da crise” é muito mais que comunicar 
com transparência ao mercado e às partes interessadas. Porém, ao desenharem seus planos de emergência, as companhias devem prestar 
a devida atenção ao relacionamento tanto com os agentes externos como internamente.

A receita está dada, mas não é tão fácil assim fazer-se comunicar com estes públicos tão diversos e muitas das vezes com desejos e 
expectativas antagônicos. Públicos diversos exigem a identi!cação correta do melhor meio para transmitir a mensagem, além de cuidado 
com o conteúdo e o timing. Tudo isso deve ser levado em conta pela empresa e por seus dirigentes. Na verdade, o processo de Comunica-
ção Organizacional deve ser integrado, juntando questões vinculadas à comunicação interna, mercadológica e sem dúvida, com um viés 
institucional. Além de todo esse cuidado no Planejamento e Execução das ações, é recomendado fazer um monitoramento sobre suas 
e!cácias junto às partes interessadas como de!nidas sob o guarda-chuva da Governança Corporativa: acionistas, empregados, clientes, 
fornecedores, governos, comunidade, sindicatos. Isto equivale a dizer que é preciso medir o resultado da comunicação realizada e como o 
“público” recebeu ou absorveu a mensagem.

Não resta dúvida, portanto, que as organizações precisam cuidar muito bem da Comunicação, dentro e fora delas. A!nal, se bem 
conduzida, esta trará benefícios para os negócios por meio da diferenciação diante de outros partícipes do ambiente empresarial, além de 
mostrar nitidamente a transparência com que a empresa divulga fatos a ela ligados. A boa comunicação e no momento certo trazem valor 
para o negócio. 
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