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Esta edição traz como matéria de capa análises sobre as perspectivas de 2012, um ano 
em que as principais economias do mundo irão atravessar turbulências e di!culda-
des. Diversos empresários, economistas e executivos falam sobre suas expectativas 

para este ano desa!ador, com comentários sobre as oportunidades que o Brasil encontrará 
no período.

As entrevistas desta edição são muito interessantes: o CEO da Lanxess, Marcelo Lacerda, 
aborda as perspectivas da indústria química no Brasil e no mundo, e o Prof. José Roberto Secu-
rato, um dos mais antigos associados do IBEF SP nos apresenta alguns aspectos interessantes 
de sua vida pessoal e pro!ssional, com uma revelação surpreendente.

Apresentamos também um artigo com o resumo do trabalho vencedor do VIII Prêmio Re-
velação IBEF SP/KPMG 2011, preparado pelo Pablo Rogers. O INEPAD nos apresenta em 
sua coluna mensal um artigo do Prof. Dr. Alberto Borges Matias sobre o relacionamento entre 
o crédito e o desenvolvimento econômico. A coluna Insights Tecnológicos, do Rodrigo Kede, 
vice-presidente da IBM Brasil e membro do Conselho de Administração do IBEF SP, trata da 
revolução da informação no atual ambiente corporativo.

A seção IBEF Jovem traz um tema atual sobre as ameaças e oportunidades do mundo 
digital, além de uma dica sobre as mídias sociais e o impacto na carreira dos jovens, comentada 
por um pro!ssional da área de recrutamento e seleção.

A coluna do IBEF Mulher começa a analisar a vida e a carreira de mulheres líderes. A pri-
meira matéria apresenta os principais aspectos da vida pro!ssional da diretora-geral do FMI, 
Christine Lagarde.

Prosseguindo na apresentação de minicurrículos de personalidades do mundo econômico, 
encontramos nesta edição o resumo da história de Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda e 
ex-presidente do Banco Central.

Diversos eventos realizados pelo IBEF SP têm sua cobertura apresentada nesta edição, 
destacando-se o Encontro Setorial do BNDES, o almoço com a Diretoria Vogal e o Seminário 
de Sustentabilidade.

A seção sobre turismo apresenta aspectos interessantes de uma visita a Marrakesh, intrigan-
te cidade do norte da África.

Aproveito a oportunidade para desejar a todos os associados do IBEF SP e aos nossos leito-
res um excelente ano de 2012, com muito sucesso e realizações.

Só falta desejar uma boa leitura a todos.
Saudações ibe!anas.
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O Socioesportivo de 2012 já está em andamento. Pela pri-
meira vez, o evento será realizado no Tívoli Praia do Forte, 
Bahia. Muitas novidades estão prometidas para este ano, 
começando pela forma de adesão. As viagens serão efetua-
das em voos de carreira, o que deverá reduzir os transtornos 
veri!cados em edições anteriores.

A Diretoria Executiva do IBEF SP irá divulgar em uma das 
próximas edições da revista a relação completa dos eventos 
realizados ao longo de 2011.

O jovem ibe!ano Paulo Pires participou de uma missão ao 
Rio de Janeiro pelo Comitê dos Jovens Empreendedores 
da FIESP, nos dias 17 e 18 de novembro. Foram visitados o 
Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES), o BNDES, a 
LLX, a Afroreggae e a CVM, onde os jovens empresários 
foram recebidos pela sua presidente, Maria Helena Santana.

A Diretoria Executiva do IBEF SP, liderada por seu 
presidente André Luis Rodrigues, trabalhou cerca 
de dois meses na elaboração do Planejamento Es-
tratégico do IBEF SP para o período 2012-2015. 
O projeto foi coordenado pela PwC, por meio de 
seu sócio Marco Castro, vice-presidente da Dire-
toria Executiva do IBEF SP e por Edmundo Luiz 
Balthazar, diretor de Finanças do Google Brasil e 
vice-presidente da Diretoria Executiva do IBEF 
SP. Foram analisados os pontos fortes, as opor-
tunidades e os desa!os a serem enfrentados pelos 
membros da diretoria nos próximos anos, de forma 
a melhorar o desempenho e a imagem do institu-
to perante a sociedade e a comunidade !nanceira. 
O Conselho de Administração do IBEF SP, presi-
dido por Keyler Carvalho Rocha, aprovou o proje-
to e as atividades serão iniciadas nos primeiros dias 
de 2012. A edição de fevereiro da Ibef News con-
tará com uma ampla cobertura do Planejamento 
Estratégico.

+23456375489%#:8;38<=>?9

Estamos preparando a agenda 
de eventos para 2012.
Aguarde na edição de janeiro.

AGUARDE!

-

Como proteger uma cidade usando dados.
As maiores cidades do mundo estão experimentando níveis de desenvolvimento nunca antes vistos, graças à inovação. Porém,  
existe um fator que nenhuma metrópole, por mais moderna que seja, pode controlar: o clima. Todos os anos governos gastam 
aproximadamente US$ 124 bilhões reparando estragos e reestruturando áreas atingidas por desastres climáticos. Em um planeta 
mais inteligente, cidades podem usar tecnologia para cumprir a mais nobre das tarefas: salvar vidas. O Rio de Janeiro, por um lado, 
passa por um período de crescimento e desenvolvimento exponencial. Por outro, sua economia efervescente é constantemente 
atingida pelos prejuízos de enchentes e deslizamentos de terra de grandes proporções.

A cidade percebeu que precisava se preparar para o inesperado. Então, em parceria com a IBM, surgiu o Centro de Operações 
do Rio, um sistema único no mundo, que transformou política de reação em política de prevenção. Usando sofisticadas análises 
estatísticas, o Centro é capaz de examinar movimentos meteorológicos e taxas variáveis do fluxo de água em diferentes superfícies 
da cidade. Esses dados ajudam a prever com mais precisão onde o desastre pode acontecer, permitindo ações de prevenção mais 
eficazes e respostas totalmente planejadas e coordenadas por parte de equipes de emergência. Além disso, o Centro trabalha 
preventivamente no caso de apagões de energia e usa centenas de câmeras para monitorar, gerenciar e otimizar o trânsito da cidade.
Usando dados mais inteligentes, uma cidade de 11 milhões de habitantes está mais preparada para lidar com as transformações 
naturais, com os problemas ocasionados pelo crescimento urbano e, principalmente, para organizar grandes eventos, abrindo
suas portas ao mundo inteiro. 

Vamos construir um Planeta mais Inteligente. Junte-se a nós e veja o que outras cidades já estão fazendo em ibm.com/smarterplanet/br/cities

Soluções para um Planeta mais Inteligente.

IBM, o logo da IBM, ibm.com, Smarter Planet e o design do globo são marcas registradas e de titularidade da International Business Machines Corporation em todos os países do mundo 
onde atua. Outros nomes, produtos e serviços podem ser marcas registradas e de titularidade da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual das marcas registradas e de titularidade 
da IBM está disponível na internet no item “Copyright and trademark information” no site www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. © International Business Machines Corporation 2012.
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Ping-pong

Ibef News – Após um processo de re-
estruturação de negócios da Bayer, 
a empresa assumiu a parte da área 
de polímeros do grupo, vendida pela 
baixa rentabilidade. Com isso, a 
Lanxess já nasceu com um alto endi-
vidamento e uma imagem de pouco 
e!ciente. Como conseguiram mudar 
esse cenário? A que atribui esse cres-
cimento acelerado da companhia?
Marcelo Lacerda – Talvez sejamos o 
melhor caso de reestruturação dentro do 
setor químico. Começamos em 2005 com 
um portfólio completamente diversi!cado 
e demos ênfase em borracha sintética, 
onde somos líderes mundiais, produtos 
plásticos de engenharia e intermediários. 
Atuamos nos setores químico, automoti-
vo, de construção e calçadista (pecuária). 
No início, estávamos absolutamente de-
sacreditados pelo mercado. Mas conse-
guimos fazer um turn around muito bem 
sucedido. Hoje, empregamos mais de mil 
colaboradores no Brasil e somos uma das 
maiores empresas químicas do País.

IN – Quais foram os passos para 
essa reestruturação?
ML – Esse processo foi baseado em qua-
tro estratégias. Duas relacionadas aos 
custos, com melhorias de desempenho, 
e as outras duas ligadas à otimização do 
nosso portfólio e um maior crescimento 
nos mercados por meio de aquisições de 
empresas. Dessa forma, conseguimos 
reduzir signi!cativamente nosso endivi-
damento, obtivemos boas linhas de cré-
dito e melhoramos nossa performance. 
Também diminuímos nossa quantidade 

Marcelo Lacerda
CEO da Lanxess, fala 
sobre como a empresa 
mudou a imagem 
de pouca e!ciência 
no mercado e se 
transformou em
uma das maiores do
setor químico do País

de negócios de 13 para 7. Tornamo-nos 
muito mais rentáveis e isso se re"etiu di-
retamente nas nossas ações. No início, 
nossas ações valiam 15,75 euros, chega-
mos a quase 60 euros por ação e, agora, 
apesar de um pouco volátil devido à crise, 
continuamos bem.

IN – Vocês possuem ações listadas 
na bolsa de valores de Frankfurt. 
Pretendem abrir capital no Brasil?
ML – Não. Temos um foco nos BRICs 
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul), do qual o Brasil faz parte, mas so-
mos uma empresa mundial e, por isso, 
não teria sentido abrir capital em diversas 
bolsas do mundo.

IN – No segundo trimestre desse 
ano, a Lanxess anunciou um au-
mento de 23% em suas vendas em 
relação ao 2T10. Como o sr. vê esse 
crescimento? Qual a expectativa 
para os próximos trimestres? E para 
2012?
ML – Vejo como uma combinação de fa-
tores internos e externos. Internamente, 
crescemos devido a uma equipe alinhada, 
focada e próxima dos clientes, além do 
incremento da quantidade de fábricas no 
Brasil de uma para cinco. Externamente, 
os dados macroeconômicos da economia 
brasileira e o aumento de cerca de 40 mi-
lhões de novos consumidores contribuí-
ram para que nosso negócio continuasse 
crescendo sempre a dois dígitos.
Esperamos que nesse ano a demanda 
continue alta, com as megatendências 
no Brasil, como infraestrutura, habitação 
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A Lanxess é uma empresa de especialidade química de atuação mundial, com 
equipes em 30 países e, aproximadamente, 15.800 colaboradores em todos 
os continentes. No Brasil, a companhia tem hoje cerca de 1.150 funcionários 
alocados nas cidades de São Paulo, Porto Feliz (SP), São Leopoldo (RS), Recife 
(PE), fábricas da Lanxess Elastômeros em Duques de Caxias (RJ), Cabo de 
Santo Agostinho (PE) e Triunfo (RS).

e automobilístico, em constante acelera-
ção. O chairman mundial da Lanxess, 
Axel Heitmann, acredita que vamos 
bater o recorde mundial de Ebtida. A 
meta global é superar a marca de 1 bilhão 
de euros. Assim, de 2010 a 2015, nosso 
Ebtida deve aumentar em 80%, de 918 
milhões de euros para 1,4 bilhão de euros.

IN – E qual a estratégia da empresa 
para que isso aconteça?
ML – É a de preço ante volume. Isso sig-
ni!ca que preferimos vender produtos de 
alta tecnologia do que apenas preencher a 
fábrica. Estamos saindo das commodities 
e indo para produtos mais so!sticados. 
Essa estratégia tem se mostrado muito 
boa. Podemos ver isso nos números.
Em 2010, nosso faturamento global foi 
de 7,1 bilhões de euros, 41% superior ao 
resultado de 2009. A América Latina 
de um modo geral cresceu muito no ano 
passado. Conseguimos aumentar nosso 
faturamento para quase 1 bilhão de eu-
ros, o que representou 13% das vendas 
do grupo.

IN – E o crescimento das fábricas no 
Brasil, como foi?
ML – O Brasil faturou 701 milhões de eu-
ros em 2010, um incremento de 94% em 
relação a 2009 e de 10% no faturamento 
mundial da empresa. Antes, o Brasil re-
presentava menos de 1% nas nossas ven-
das globais.

IN – O sr. acredita que esse cresci-
mento se deve a ampliação dos ne-
gócios nos mercados emergentes?

ML – Certamente. Os BRICs contri-
buem com uma parcela muito signi!cativa 
dentro do nosso faturamento global. Por 
isso, queremos crescer essa participação 
cada vez mais. Nossos clientes têm migra-
do mais para esses lugares. Além disso, as 
megatendências mundiais estão presentes 
nos mercados emergentes e as popula-
ções têm aumentado seu poder de com-
pra, o que para nós é muito importante. 
Antes, o Brasil era visto como o país do 
futuro. Agora, concretizamos isso.

IN – Em maio desse ano, a Lanxess 
concluiu a aquisição da DSM Elas-
tômeros. Como essa compra, com 
fábrica em Triunfo, in"uencia nos 
negócios brasileiros?
ML – Temos mais uma área de negócio. 
Com essa nova aquisição, passamos a 
produzir aqui dentro, em vez de só impor-
tar. Estamos muito felizes. Nosso foco é 
estar perto dos nossos clientes.

IN – Em relação aos três novos 
projetos com o setor automotivo 
brasileiro, anunciados recentemen-
te. Quanto será investido? Qual a 
previsão de produção? Quando os 
projetos entram efetivamente em 
operação?
ML – Serão investidos 30 milhões de 
euros (aproximadamente R$ 75 milhões) 
e criaremos mais de 100 postos de tra-
balho. Esses três projetos incluem a 
construção de duas novas unidades pro-
dutivas na planta da empresa em Porto 
Feliz, no interior do Estado de São Paulo, 
e um investimento na nossa fábrica em 

Triunfo, no Rio Grande do Sul. Uma das 
unidades construídas em Porto Feliz será 
para a produção dos plásticos de enge-
nharia de alta tecnologia. Essa fábrica, 
que será operada pela unidade de negó-
cios Semi-Crystalline Products, terá uma 
capacidade inicial de 20 mil toneladas por 
ano e entrará em operação em meados 
de 2013. A outra unidade vai produzir 
os aditivos de borracha Rhenogran, que 
podem melhorar a qualidade e a durabi-
lidade de um produto de borracha. Essa 
planta será operada pela unidade de ne-
gócios de uma subsidiária da Lanxess, a 
Rhein Chemie, baseada em Mannheim, 
na Alemanha. A fábrica entrará em ope-
ração no quarto trimestre de 2012 e pro-
duzirá 2 mil toneladas por ano de aditivos 
de borracha e 170 mil bladders por ano.
O terceiro investimento envolve um mo-
vimento pioneiro para o uso de matéria-
-prima de base biológica na produção de 
borracha sintética. Para isso, estamos re-
projetando nossa fábrica em Triunfo para 
produzir a borracha de EPDM, com eti-
leno de base biológica. Essa é a primeira 
produção mundial desse tipo de produto e 
será chamada de Keltan Eco. Um quarto 
da capacidade de 40 mil toneladas anuais 
da fábrica de Triunfo será destinado para 
a Keltan Eco.

IN – Sabemos que a Lanxess man-
tém uma forte parceria com a 
Braskem. Fale um pouco sobre isso.
ML – Isso vem de longa data. Em 2008, 
adquirimos deles a Petro"ex, empresa 
fabricante de borracha sintética para 
pneus. Agora, a partir de DEZEMBRO, 
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a Braskem nos fornecerá etileno verde, 
produzido a partir da cana-de-açúcar, 
para a unidade de negócios da DSM, e 
nós vamos fornecer mundialmente. Mas 
a produção será toda feita no Brasil.

IN – Então o sr. vê o Brasil como um 
mercado em potencial nesse seg-
mento automotivo?
ML – Com certeza. A Anfavea (Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores) registrou investimentos de 
US$ 47 bilhões de 1994 a 2009, incluindo 
o setor de autopeças. As mais recentes 
notícias veiculadas na imprensa mostram 
que as montadoras e autopeças vão in-
vestir mais US$ 41 bilhões de 2011 a 2015. 
Ou seja, esse segmento está muito forte 
no Brasil. Por isso, 15% das nossas vendas 
são relacionadas ao setor automotivo.
O setor pneumático está crescendo for-
temente. Em 2010, a produção aumentou 
em 15% em relação a 2009. Nesse ano, o 
segmento deve receber um investimento 
de US$ 70 milhões, o que representa um 
incremento de 5% na produção. E para 
os próximos anos, os investimentos de-
vem ser da ordem de US$ 2 bilhões.

IN – Recentemente, vocês também 
anunciaram um investimento de 
US$ 10 milhões na empresa ameri-
cana de biocombustíveis e bioquí-
micos Gevo. Pode falar um pouco 
sobre essa nova parceria?
ML – Temos como objetivo encontrar 
uma forma alternativa para o forneci-
mento de isobuteno, que é uma matéria-
-prima importante e necessária para a 
fabricação de borracha butílica. A Gevo 
está desenvolvendo um processo de fer-
mentação para produzir um composto 
orgânico isobutanol a partir de açúcares 
fermentáveis em biomassa, começando 
com o milho. Juntos, queremos utilizar 
nosso know-how técnico para produ-
zir isobuteno através da desidratação do 
isobutanol. Para isso, estamos investindo 

US$ 10 milhões em uma empresa sedia-
da em Denver, Colorado. Em troca, essa 
companhia recebe uma participação mi-
noritária na Gevo e um lugar na Diretoria.

IN – Falando um pouco de susten-
tabilidade, como a empresa age em 
relação a isso?
ML – Nesse ano, pela primeira vez, a 
Lanxess está listada no índice Dow Jo-
nes de Sustentabilidade (DJSI World), 
que representa 10% das maiores 2,5 mil 
empresas no Dow Jonews Global Total 
Stock Market Indexsm com base no lon-
go prazo e em critérios econômicos, am-
bientais e sociais.
Faz parte da nossa visão participar ati-
vamente para que o mundo de amanhã 
seja mais seguro e habitável para todos. É 
por isso que buscamos, por meio de ações 
responsáveis e de um objetivo comparti-
lhado, soluções que atendam às necessi-
dades econômicas, ecológicas e sociais, 
tanto em nossa empresa quanto em nos-
sa sociedade.
Em todas as unidades da Lanxess, no 
Brasil e no mundo, questões ambientais – 
como o uso da água, as emissões de gases 
e o volume de resíduos despejados – são 
monitoradas de acordo com as exigências 
legais e as diretrizes internas da Empresa.
A Lanxess é, ainda, signatária do Pro-
grama Atuação Responsável da Abiquim 
(Associação Brasileira da Indústria Quí-
mica), que abrange, além de aspectos 
relacionados ao meio ambiente, requisitos 
ligados à saúde e segurança do trabalha-
dor, transporte de produtos químicos e 
toda a cadeia produtiva. Busca o com-
prometimento dos fornecedores, indus-
trializadores, terceiros, distribuidores e, 
!nalmente, dos clientes nas questões de 
segurança, saúde e meio ambiente.

IN – Vocês divulgam algum relatório 
junto ao balanço !nanceiro? Pos-
suem metas de redução?
ML – Sim, divulgamos dados sobre emis-

sões para a atmosfera, consumo de água 
e de energia, entre outros, em nosso Re-
latório Anual. Trabalhamos constante-
mente para reduzir nossas emissões de 
substâncias ambientalmente relevantes, 
não apenas nos processos produtivos, 
mas também na distribuição. A Lanxess 
está envolvida no Carbon Disclosure Pro-
ject desde 2006, compartilhando dados e 
informações sobre a proteção do clima e 
a redução de emissões.
Nos últimos dois anos, o grupo de espe-
cialidades químicas da Lanxess reduziu 
suas emissões diretas de gases climáti-
cos em mais de 50%. De 2007 a 2009, 
as emissões anuais das plantas do grupo 
foram reduzidas de 3,5 milhões para 1,5 
milhões de toneladas métricas de CO2 
equivalentes. As emissões por tonelada 
de produto fabricado também caíram 
quase que pela metade – de 0,56 para 0,3 
toneladas métricas de CO2 equivalentes. 
A meta estabelecida para a Alemanha de 
redução de emissões de gases climáticos 
em 80% até 2012, comparado a 2007, já 
foi atingida. As emissões anuais caíram 
de cerca de 1,9 milhões de toneladas de 
CO2 equivalentes para menos de 0,3 mi-
lhões de toneladas.

IN – O sr. acredita que o investimen-
to na sustentabilidade oferece um 
retorno !nanceiro? De que forma?
ML – Evidentemente. Sucesso econô-
mico sustentável é impossível sem uma 
abordagem diligente para o ambiente e 
para a sociedade. Esta convicção é parte 
da !loso!a da Lanxess. É por isso que o 
princípio do desenvolvimento sustentável 
está !rmemente ancorado na nossa es-
tratégia corporativa. Os nossos produtos 
inovadores e os nossos processos alta-
mente e!cientes ajudam a economizar 
energia e a preservar os recursos natu-
rais. Desse modo, além de contribuirmos 
para a proteção do clima, conseguimos 
reduzir os custos. 

Ping-pong
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IBEF SP, em parceria com o Banco do Brasil e Pão de Açúcar, 
discute conceitos e metas para tornar a sociedade e as empresas 
mais sustentáveis

O tema sustentabilidade já faz parte do dia a dia de todo pro!ssional. 
“O CFO de hoje de alguma maneira é tocado por esse assunto e es-
tabelece metas e prazos, tornando o que é técnico em algo um pouco 

mais palpável”, a!rmou o vice-presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP, Luiz 
Roberto Calado.

Pensando nisso o IBEF SP realizou no dia 27 de outubro, em parceria com o Banco 
do Brasil e o Pão de Açúcar, o 1º Seminário de Sustentabilidade, no Hilton Morumbi, 
em São Paulo. “Termos conseguido fazer esse evento para um público seleto foi muito 
importante e com certeza irá se multiplicar pela forma mais sustentável que é o ‘boca a 
boca’”, destacou Hugo Bethlem, vice-presidente executivo do Grupo Pão de Açúcar e 
membro da Diretoria Vogal do IBEF SP.

Operar apenas com o resultado !nanceiro já não faz mais parte do mundo atual das 
organizações. Hugo ressaltou que todo o processo importa: relatórios de balanço, ini-
ciativas globais sociais, contratação e emissão de carbono. “Portanto, se a empresa for 
mais sustentável, !nanceiramente pode ser mais barato.”

Mas o que signi!ca ser sustentável? Jorge Emanuel Cajazeira, PhD Dr. da FGV e 
diretor de Relações Institucionais e Certi!cação da Suzano Papel e Celulose, explicou 
que os conceitos são muitos. No entanto, não adianta em nada colocar selos de certi!-
cação em produtos se o homem continua degradando o meio ambiente.

Muitas normas foram criadas para que o meio ambiente fosse respeitado. Mas, segun-
do Jorge Emanuel, os executivos não entendem que as regras surgiram para padronizar 
essa confusão conceitual e ideológica sobre o que é sustentabilidade. Para simpli!car os 
diversos documentos e fazer com que tudo tivesse uma relação, foi criada a norma da 
ISO (Organização Internacional para Padronização). Mas é preci-
so esclarecer: a ISO não certi!ca. É apenas uma norma.

Nesse sentido, em 2010, surgiu a ISO 26000 como a primei-
ra norma internacional de Responsabilidade Social Empresarial. 
O documento traçou diretrizes para ajudar as empresas de dife-
rentes portes, origens e localidades na implantação e desenvolvi-
mento de políticas baseadas na sustentabilidade.

As normas ISO têm o objetivo de criar 
um padrão global de qualidade para 
produtos e serviços. O conjunto de 
normas forma um sistema de gestão da 
qualidade aplicável a qualquer organiza-
ção, sem considerar seu tamanho, ou se 
a companhia é pública ou privada.

!(<
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Contudo, negócios sustentáveis não signi!cam apenas forne-
cer produtos e serviços que satisfaçam os clientes, e fazer isso 
sem comprometer o meio ambiente, mas também operar de 
forma socialmente responsável. “As companhias devem tomar 
consciência e se responsabilizar pelos seus impactos sociais, am-
bientais e econômicos. A responsabilidade é o meio. O !m é a 
sustentabilidade. Um é como fazer e o outro é o objetivo”, disse 
Jorge Emanuel.

Empresas
“Tudo deve ser feito com sustentabilidade e não apenas na 

área de sustentabilidade. Acho que esse é o grande desa!o”, 
destacou Maurício Messias, gerente executivo da unidade de 
Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil. Segundo ele, 
a organização deve escolher e de!nir o que irá trabalhar na área 
de sustentabilidade. Ou seja, é preciso alinhar o tema com a es-
tratégia da companhia e no que aquilo irá agregar de valor, prin-
cipalmente na área de negócios.

 “O primeiro exercício é destrinchar toda a missão da empre-
sa, os objetivos !nanceiros, sociedades, procedimentos internos, 
clientes e o comportamento organizacional (funcionários)”, ex-
plicou Maurício.

O Banco do Brasil criou uma estratégia chamada DRS (De-
senvolvimento Regional Sustentável), que busca impulsionar o 
desenvolvimento sustentável das regiões onde o banco está pre-
sente, por meio da mobilização de agentes econômicos, sociais 
e políticos, para apoio a atividades produtivas economicamente 
viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas.

 “Nossa estratégia é dialogar com aquele cliente que normal-
mente não teria acesso aos serviços do banco ou do sistema !-
nanceiro. Fazemos um trabalho com aquele empreendedor de 
preparação e adequação para ele entrar no mercado. Isso é me-
lhor do que customizar cada situação”, explicou Maurício.

RESPONSABILIDADE SOCIAL – 7 Temas centrais

Essas comunidades atendidas pela estratégia negocial DRS 
ainda podem participar da Loja da Sustentabilidade, lançada 
pelo Banco do Brasil para comercialização de produtos feitos 
por esses pequenos empreendedores. “O cliente do banco pode 
adquirir produtos no site de qualquer trabalho das comunidades 
do País. Tudo funciona com troca de pontos pelo programa de 
relacionamento do banco”, contou Maurício.

Envolvimento e 
desenvolvimento 
da comunidade

Abordagem holística

Interdependência

Organizacional

ORGANIZAÇÃO

Governança

Direitos 
Humanos

Práticas 
trabalhistas

Meio
ambiente

Práticas 
operacionais 

justas

Questões de 
consumo
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Sustentabilidade
Consumo sustentável

Hugo Bethlem iniciou sua palestra com o pensamento de que 
é preciso fazer as coisas para que as próximas gerações possam 
continuar a garantir os mesmos recursos. A sustentabilidade 
deve ir além de cuidar apenas do meio ambiente. “Tudo o que a 
gente faz deve levar em consideração o PPP (People, Pro!t and 
Planet, ou Pessoas, Dinheiro e Planeta).”

As transformações no per!l brasileiro geraram um aumento 
na preocupação e na consciência do consumo. As pessoas estão 
mudando de padrão social e consumindo mais. Com isso, o meio 
ambiente passa a ser mais afetado, assim como as empresas e 
toda a sociedade.

 “A !nalidade é minimizar, evitar o desperdício e encorajar os 
hábitos alimentares saudáveis. Além de ensinar a consumir me-
lhor, nós temos que nos preocupar a ensinar esse consumidor, 
que mudou de patamar socioeconômico, a descartar sustenta-
velmente o seu lixo”, explicou Hugo.

Na opinião do executivo, sustentabilidade está relacionada 
com inclusão social e geração de bem-estar. “É nesse sentido 
que o grupo Pão de Açúcar acredita claramente que preservar 
o meio ambiente deve ser por meio da geração de riquezas e 
promovendo a inclusão social juntamente com a nossa gente, 
preparando, treinando e levando essa comunicação sobre sus-
tentabilidade para todos os nossos 160 mil colaboradores.”

Roberto Goldstajn (IBEF SP); Edson de Melo (Ministério de Minas e 
Energia); Mauricio Messias (Banco do Brasil); Samyra Crespo (Ministério 
do Meio Ambiente); Hugo Bethlem (Grupo Pão de Açúcar)

A reciclagem é outra iniciativa que vem sendo estimulada pelo 
Pão de Açúcar. “Hoje, 20% de todo o lixo reciclável da cidade 
de São Paulo passa pelas centrais do Pão de Açúcar. Trabalha-
mos com 40 cooperativas em associação e estamos contribuin-
do com a geração e inclusão social de 3.200 pessoas, que estão 
diretamente ligadas nesse programa”, contou Hugo.

A embalagem também é um grande desa!o que deve ser 
incentivado por todas as empresas. Segundo Hugo, a Associa-
ção Paulista de Supermercados (Apas) está com uma proposta 
agressiva junto ao governador do Estado para eliminar as sacolas 
plásticas. “Se isso é ou não uma solução inteligente, não sabe-
mos. Mas o problema não está na utilização das sacolas e, sim, 
na falta de conscientização do descarte desse produto.” Por isso, 
o ideal é a troca da embalagem plástica pela retornável.

Para que as normas sejam seguidas e respeitadas, ga-
rantindo o consumo consciente de forma sustentável, o 
Pão de Açúcar instituiu o programa “Qualidade desde a 
origem”:

O produtor deve produzir suas frutas, legumes e ver-
duras dentro das normas e deve transportar tudo de 
uma maneira sustentável e com o menor impacto pos-
sível na emissão de carbono;
Usar caixas plásticas retornáveis e expor isso correta-
mente;
Através do celular, o cliente consegue fazer um esca-
near o produto e rastreá-lo desde a sua semente.

QUALIDADE DESDE A ORIGEM

Comunidades que produzem produtos alimentares ou 
não de forma sustentável. Segundo Hugo, essas comu-
nidades tinham o produto e a forma de produzir. Só fal-
tava o ponto de distribuição e o capital de giro. “Fomos 
de encontro a eles para oferecer a venda dos produtos 
nas nossas lojas. Hoje, comercializamos 150 produtos e 
temos 56 organizações, em 26 estados brasileiros. Com 
isso, mais de 40 mil pessoas são bene!ciadas.”

COMÉRCIO ÉTICO E SOLIDÁRIO

As Lojas Verdes do Pão de Açúcar são iniciativas de 
construção verde que incentivam a reciclagem e o con-
sumo consciente. São oferecidos produtos orgânicos, 
naturais e saudáveis e fazem um profundo trabalho de 
gestão de resíduos. A primeira loja foi construída em 
Indaiatuba, São Paulo, e hoje já conta com mais de 50 
espalhadas por São Paulo.
Onde a empresa ganha? Na redução do consumo de 
água e de energia elétrica.

LOJA VERDE
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Fonte: Ministério de Minas e Energia

Hugo Bethlem (Grupo Pão de Açúcar)
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Mineração

O professor Edson de Mello, diretor de Desenvolvimento Sustentável do Ministério de Minas e Energia, falou sobre a importância 
do Plano Nacional de Mineração, uma referência sobre o que está sendo feito e o que é preciso fazer no que se refere à mineração.
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PLANO NACIONAL DE MINERAÇÃO
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Sustentabilidade
Para basear o Plano de Mineração, o Ministério voltou suas 

atenções mais ao desenvolvimento do que no crescimento eco-
nômico. Dessa forma, o cenário considerado pelo plano foi o A. 
“Analisando um e outro, percebemos algumas vantagens bas-
tante signi!cativas em relação ao cenário A e que não vão mui-
to bem no cenário B, como da oferta de bens crescente com 
agregação de valor e superação da carência por mão de obra 
quali!cada”, explicou o professor Edson.

Dentro do Plano de Mineração há vários outros programas, 
que são utilizados como instrumentos para o desenvolvimento 
sustentável.

Fonte: Ministério de Minas e Energia

Fonte: Ministério de Minas e Energia

Edson de Melo (Ministério de Minas e Energia)

1  Manganês, Nióbio, Níquel, Potássio e Zinco

Segundo o professor Edson, a mineração é uma atividade com 
baixas emissões. “Se considerarmos os dados o!ciais de 2005, 
estamos falando de 1.637.950.000 toneladas de CO2. O proces-
so de mineração nesse contexto tem 8 milhões de toneladas de 
CO2. Quer dizer, a comparação é muito pequena, menos de 1%.”

Além disso, o professor destacou que mais de 90% dessas 
emissões decorrem da queima de combustíveis e, nesse senti-
do, é preciso saber o que entendemos pela atividade de minera-
ção. Para tanto, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) realizou um trabalho 
com 14 substâncias minerais e cada uma delas foram analisadas. 
“O ferro e a pelotização são os grandes vilões na mineração. 
Assim, esse tem sido o nosso foco de análise. Os outros mate-
riais têm baixas emissões”, explicou Edson.

NA TRILHA DA SUSTENTABILIDADE
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Samyra Crespo (Ministério do Meio Ambiente) Jorge Cajazeira (FGV)

Em relação às metas, Edson ressalta que já estão estabeleci-
das. Até 2020, as metas contábeis apontam para uma redução 
entre 36,1% e 38,9% das emissões. “Esse é um compromisso as-
sumido em Copenhague e o Plano Nacional de Mineração tem 
esse cumprimento”, ressaltou.

Mas, além da abordagem sob o ponto de vista da comunidade 
e do meio ambiente, as atividades laborais são de grande impor-
tância na responsabilidade social. Antes de tudo, não pode haver 
uma divisão entre empresa e comunidade. Na questão ambien-
tal, já existe uma legislação pelo Ministério do Meio Ambiente 
com normas e portarias rigorosas que contemplam sua preser-
vação. E nas atividades laborais, o controle da saúde e da segu-
rança no trabalho são exercidos por intermédio de legislações e 
!scalizações do Ministério de Minas e Energia (MME), Ministé-
rio dos Transportes (MT) e Ministério da Saúde (MS).

“O lado laboral é tão importante quanto o ambiental, em ter-
mos de responsabilidade social, principalmente, quando se fala 
da pequena mineração, onde as mortes existem todos os dias e 
não são noticiadas”, completou Edson.

Desa!os da sustentabilidade
Apesar de ser um assunto cada vez mais presente nas em-

presas e na vida de toda a sociedade, ainda há muitos desa!os 
a serem enfrentados. Samyra Crespo, secretária de Articula-
ção Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio 
Ambiente, a!rmou que tais obstáculos podem ser divididos 
em cinco:

1 – Segurança alimentar: “Já somos 7 bilhões de pessoas. 
A Organização das Nações Unidas (ONU) havia proje-
tado esse número para 2015, mas já atingimos. Em 2030, 
seremos 9 bilhões. Isso signi!ca que prover alimentos para 
o mundo é uma questão de segurança, é uma questão de 
sustentabilidade.”

2 – Segurança climática: “Os riscos que temos são tão 
grandes em termos ambientais com as mudanças climáti-
cas que podem criar fortes ‘deseconomias’, perdas de pro-
dutividade agrícola e con"itos sociais. Portanto, é preciso 

trabalhar na frente da redução, da prevenção e da mitiga-
ção dos riscos climáticos.”

3 – Segurança energética: “A questão da segurança ener-
gética nos coloca grandes desa!os. Se juntarmos todos os 
esforços globais em prol das energias em fontes renováveis, 
nós não chegamos a um terço da demanda atual. Hoje, 
dois terços da demanda por energia ainda é respondida 
por fontes não-renováveis, principalmente por petróleo, 
carvão e derivados. Ou seja, mesmo que façamos inves-
timentos brutais em fontes renováveis, ainda teremos que 
conviver durante um bom tempo com energias fósseis.”

4 – Segurança hídrica: “A escassez relativa de água no pla-
neta tem gerado grandes con"itos sociais. Assim como 
ocorre hoje em relação à disputa de territórios por petró-
leo, teremos o mesmo problema por biodiversidade e água 
no futuro.”

5 – Paz: “Implica nos valores da tolerância, principalmente, à 
diversidade étnica e cultural, da solidariedade e da aplica-
ção da carta de Direitos Universais.”

Mas, segundo Samyra, o Brasil está em uma posição bastante 
confortável em relação a esses desa!os. “Como diz a ministra 
do Meio Ambiente Isabela Teixeira, nós somos o G1 em bio-
diversidade, somos um país megabiodiverso. Mesmo contando 
com energias não renováveis, que é o caso do petróleo, também 
somos capazes de prover as demandas energéticas”, esclareceu 
a secretária.

PRIORIDADE DO PLANO DE PRODUÇÃO 
E CONSUMO SUSTENTÁVEIS

Aumento da reciclagem;
Educação para o consumo sustentável;
Agenda ambiental na administração pública;
Compras públicas sustentáveis;
Construções sustentáveis;
Varejo e consumo sustentáveis;

Não é um plano governamental, ou do Ministério do Meio 
Ambiente. É um plano que abriga e agrega também ações do 
setor produtivo e da sociedade.
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Política Nacional de Resíduos Sólidos

Aprovada em 2010, Samyra também falou sobre a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos que, em sua opinião, é revolucionária. 
“Ela dá responsabilidade para o poder público, que precisa fazer 
os investimentos em coleta seletiva e nos aterros controlados, 
erradicando os lixões, que é nossa meta para 2014 e, atualmente, 
temos R$ 1,1 bilhão no PAC apenas para isso. Ao mesmo tempo, 
responsabiliza o setor produtivo pelos resíduos gerados por ele. 
E faz com que o varejo ajude na logística, oferecendo serviços de 
coleta e descartes corretos, atingindo o cidadão.”

Um dos projetos nesse sentido foi para incentivar a coleta e 
reciclagem de eletroeletrônicos. Empresas do segmento se com-
prometeram a criar locais para que os consumidores descartas-
sem seus bens depois de inutilizados. “A nossa estimativa para o 
projeto piloto era coletar 50 toneladas, mas coletamos 75 tonela-
das. Pretendíamos esvaziar os containers uma vez por semana, 
mas tivemos que fazer isso quase que diariamente.”

Samyra destacou que a Política de Resíduos atinge todas as 
pessoas, muda o comportamento de cada um e das empresas, 
que irão se preocupar com a quantidade de embalagem que ge-
ram e com a reciclagem do produto. Em números estimados pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), R$ 8 bilhões, 
que poderiam ser reciclados anualmente no Brasil, são jogados 
no lixos.

Rio+20

“As conferências do meio ambiente mostram como o DNA 
da sustentabilidade foi se formando e como as ideias foram se 
plasmando vagarosamente”, a!rmou Samyra.

Em junho de 2012, o Brasil sediará a próxima Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a chamada 
Rio+20. O objetivo é assegurar um comprometimento político 
renovado para o desenvolvimento sustentável, avaliar o progres-
so feito até o momento e o que ainda precisa ser feito, além de 
abordar os novos desa!os emergentes.

Os países irão debater sobre a economia verde no contexto 
do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza 
e o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável. 
“Economia verde é aquela que resulta em bem-estar e cuida dos 
resíduos e, portanto, é capaz de sustentar a linha do tempo”, 
destacou Samyra.

OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PILARES DA ECONOMIA VERDE:

Desenvolvimento de estratégias sustentáveis entre agentes;
Reaproveitamento na cadeia produtiva;
Redução na geração dos resíduos e desperdícios;
Incentivo à utilização de insumos menos agressivos;
Estimular a produção e comercialização 
de reciclados e recicláveis;
Incentivar a responsabilidade socioambiental.

Estudos econômicos nas cadeias produtivas, visando 
economizar insumos e identi!car estímulos necessários;
Investimentos em novas tecnologias (inovação) 
para substituir materiais do setor produtivo;
Injetar recursos nos negócios sustentáveis na base da pirâ-
mide para corrigir a distribuição de renda e a desigualdade.

O governo brasileiro tem uma visão muito otimista sobre a 
Rio+20. “Essa será uma ótima oportunidade para todos nós dis-
cutirmos os desa!os do nosso desenvolvimento e nos preparar-
mos para sermos os bene!ciários. Nós não temos apenas pro-
blemas para relatar, temos soluções para compartilhar”, concluiu 
Samyra.

Os desa!os ainda são muitos, mas algumas atitudes e políti-
cas, tanto por parte das empresas quanto da sociedade, podem 
fazer com que o mundo se torne mais sustentável. Uma maior 
qualidade de vida para essa e para as próximas gerações. 

Sustentabilidade
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No dia 3 de novembro, o IBEF Mulher realizou um evento 
com dicas de beleza para as executivas

IBEF Mulher
Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

O objetivo do IBEF Mulher é o networking e um maior aprimoramento técnico. Mas o evento de hoje é para nos conhecermos 
melhor. É um encontro mais “light”, de relacionamento”, a!rmou Valéria Natal, responsável pelo Comitê de Relacionamento 
do IBEF Mulher.

O encontro contou com a presença de Fernandes Marcz, pro!ssio-
nal especializado em visagismo, cabelo e maquiagem. “Sabemos que a 
mulher está tomando um rumo excepcional no mercado de trabalho. 
E toda executiva deve estar sempre bem apresentável à sua clientela”, 
destacou Fernandes. O conceito de visagismo – trabalhar com o visu-
al –, segundo Fernandes, vem da Europa e é algo que educa a mulher 
a tratar de sua beleza, seus traços e corrigir suas imperfeições.

“A mulher de hoje tem uma carreira, cuida dos !lhos, da casa e do 
marido. Maquiar é um tempo que ela tem de cuidado consigo mesma. 
É aquele momento para ela se olhar no espelho e se sentir mais boni-
ta”, disse Valéria.

Segundo Valéria, o encontro gerou curiosidade, porque, sem perce-
ber, a mulher pode acabar se masculinizando no ambiente de trabalho, 
principalmente aquela que atua na área de !nanças. Nesse sentido, a 
maquiagem vem para resgatar a feminilidade e a autoestima.

Pro!ssionalmente, o ditado já diz: “a primeira imagem é aquela que 
!ca”. Na opinião de Valéria, uma pessoa demora cerca de 7 segundos para formar uma impressão a seu respeito. Por isso, se passar 
uma imagem de desleixo, por mais que seja uma ótima pro!ssional, pode parecer que é assim com o seu trabalho também. É preciso 
muito cuidado.

“Eu acho que pelo menos uma sombrinha nos olhos tem que passar. Uma coisa leve. É super importante. O evento foi muito bom 
para prestarmos mais atenção”, disse Patrícia Aguiar, coordenadora da torre de Relações Públicas do IBEF Mulher.

Dicas
Que toda mulher gosta de maquiagem não é novidade. Mas algumas ocasiões exigem algo mais discreto. No ambiente de trabalho, 

por exemplo, não é apropriada uma maquiagem muito exagerada. “Deve ser bem sutil. Nada muito colorido”, ressaltou Fernandes.
Apesar de as cores terrosas serem as mais indicadas, não valorizam muito a imagem da mulher. Além disso, muitas vezes, é impor-

tante dar um pouco de charme e uma delicadeza de cor. Mas, segundo o maquiador, é preciso cuidado. Isso deve ser feito com bastante 
sutileza e respeitando sua posição na empresa.

Além disso, misturar duas cores também é uma boa saída. “Se você passou um rosa ou até mesmo um dourado, nada impede passar 
um marrom bem leve do lado de fora e um iluminador no canto para levantar o olhar”, explicou Fernandes.

É preferível fazer menos a ousar mais e acabar errando. Nesse sentido, a principal dica é: se estiver com dúvidas, vá aos poucos e 
não exagere nas cores. 

“

Esq. p/ dir: Gabriela Cerqueira (); Valéria Natal (Distilerie); Carla Leal 
(Oracle); Maria Luisa Passerial (J.C Passerial); Flávia Gomes (Ernst &Young)
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Visão GeralPalestrante Fernandez Marcz demonstrando maquilagem para o dia a dia
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Limpe e hidrate a pele;
Lápis. “Se você tiver os olhos pequenos, passe um lápis 
branco dentro do olho para aumentar”, sugere Fernandes.

Aplique o prime para preparar a 
pele e deixá-la mais uniforme;

Sombra;

Passe uma base do tom da sua pele; Blush;

Pó compacto; Batom.

* Corretivo (em algumas peles deve ser aplicado antes da base, e em outras depois da base).
* Delineador (mais usado para noite).
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Equilibristas 2011
Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

Em um almoço de confraternização, realizado no dia 28 de outubro, os “ex-equi-
libristas” contemplados em anos anteriores e os indicados ao 27º Prêmio Equili-
brista 2011 se reuniram no Bar des Arts para compartilharem suas experiências 

e conhecerem um pouco mais os três candidatos ao prêmio deste ano.
Luiz Flaviano, diretor de Global Process Services da IBM Brasil, e Paulo Manoel 

Teixeira, superintendente do Bradesco Corporate, patrocinadores do evento, parabeni-
zaram os indicados e falaram sobre a importância do prêmio. “O Equilibrista contribui 
muito e de forma efetiva para as melhores práticas corporativas e para a excelência em 
gestão !nanceira”, a!rmou Paulo Manoel.

Escolhido dentre os associados do IBEF SP, a premiação é um reconhecimento da 
comunidade de negócios e da mídia como a mais importante homenagem prestada aos 
Executivos de Finanças no Brasil. Assim, neste ano, os indicados foram José Antônio 
de Almeida Filippo, diretor executivo de Finanças e Áreas Corporativas do Grupo Pão 
de Açúcar, José Roberto Lettiere, diretor de Finanças e Relações com Investidores da 
Alpargatas S.A. e Olga Monroy, vice-presidente executiva e CFO para América Latina 
da McCann.

Na opinião de Keyler C. Rocha, presidente do Conselho de Administração do IBEF 
SP, os candidatos desta edição têm um futuro enorme pela frente, tanto no instituto 
quanto no mercado pro!ssional. “Os votantes são todos executivos de !nanças e, por 
isso, é um voto de qualidade, o que enobrece o prêmio. Desse grupo enorme de CFOs 
que existe no Brasil, esses três que foram escolhidos já são vitoriosos. É um mérito estar 
entre os três”, completou.

#)*+,-./01%
+02345-.6742%
*)3*5.89+.41
Ex-equilibristas e indicados ao prêmio deste ano falam 
sobre reconhecimento e suas experiências pro!ssionais

Sh
ut

te
rs

to
ck



Entre os vencedores, a alegria e a honra 
em ter recebido o Prêmio Equilibrista são 
sentimentos comuns a todos eles. Enéas 
Pestana, diretor presidente do Grupo Pão 
de Açúcar e Equilibrista 2009, a!rmou 
que ter o reconhecimento por um institu-
to que congrega executivos da qualidade 
que o IBEF SP tem hoje no seu quadro 
de associados é o melhor prestígio que al-
guém pode ter. “É melhor até do que ser 
valorizado pelo seu chefe.”

Marcela relembrou o dia de sua vitó-
ria com muita alegria. “Foi um momento 
extremamente especial. Ter recebido o 
título de Equilibrista do ano passado foi 
um reconhecimento ao meu trabalho. 
Acho que cada !nanceiro sabe como 
somos equilibristas de verdade, com de-
sa!os constantes e cada vez maiores. 
Temos que equilibrar o preço de ação, 
dívida, rating, !nanciamento, crescimen-
to e lidar com as condições de mercado, 
que estão cada vez mais voláteis e desa-
!adoras”, disse Marcela Drehmer, CFO 
da Braskem e vencedora do Prêmio Equi-
librista em 2010.

Após 26 edições, Marcela foi a primei-
ra mulher a vencer o “Equilibrista”. E, 
nesse ano, entre os indicados, mais uma 
vez está uma mulher, Olga Monroy. Mas 
Marcela deixa isso de lado. Segundo ela, 
as pro!ssões são as mesmas, assim como 
as responsabilidades. “Depende muito 
mais da empresa do que do fato de você 
ser homem ou mulher. O importante de 
vermos mulheres chegando até aqui é 
para que todas entendam que é possível 
conciliar a carreira e a vida pessoal.”

Francisco Cespede, vencedor do Prê-
mio Equilibrista, em 1988, destacou que, 
ao longo de sua carreira, o papel do exe-
cutivo de !nanças foi aumentando den-
tro das empresas e, hoje, está presente 
também em outras áreas. “É importante 
que o pro!ssional de !nanças ocupe um 
papel relevante dentro da governança 
da companhia, participando do planeja-
mento estratégico, ajudando na parte de 
negócios e apoiando o conselho de admi-
nistração.”

O CFO da Tecnisa e Equilibrista 2004, 
Thomas Daniel Brull, ressaltou que tra-
balhar em !nanças não é mais algo linear, 
em que basta desenhar uma equação e os 
resultados serão otimizados. “O mundo 
!nanceiro está muito mais complexo e o 
IBEF SP antecipou esse conceito de !-
nanças pós-moderna com o Equilibrista.”

Segundo Hugo Bethlem, vice-presi-
dente executivo do Grupo Pão de Açú-
car e Equilibrista 1991, ser equilibrista hoje 
é tão desa!ador quanto antigamente. 
“Antes não tínhamos tanta tecnologia e 
passávamos noites em claro transferindo 
arquivos no computador. Mas, hoje, mes-
mo com todas as inovações, continua-
mos passando noites em claro. A vida vai 
!cando sempre mais complexa. O execu-
tivo de !nanças está cada vez mais fora 
do negócio de !nanças e mais envolvido 
com o negócio como um todo.”

Nesse sentido, Francisco Cespede su-
-gere aos jovens executivos que se envol-
vam em todos os aspectos estratégicos 
da empresa e façam disso uma etapa fun-
damental da carreira.

*.

Marcela Drehmer (Braskem); Paulo Manoel 
Ferreira; Keyler C. Rocha (IBEF-SP), 
André Rodrigues (Rhodia); Luis Fabiano (IBM); 
José Rogério Luiz (Fdoguandré)

Esq. p/ dir: Mario Pierri (IBEF SP); Ubirajara 
Freitas (Cyrela); José Antonio de Almeida Fillipo 
(Grupo Pão de Açúcar); José Roberto Lettiere 
(Alpargatas); Olga Monroy (McCann); Roberto 
Musto (Banco Alfa)
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Nas duas imagens acima: Visão Geral

KEYLER CARVALHO ROCHA – 1985

“Ganhei o Equilibrista na época em que consegui a nacionalização e a aber-
tura de capital da Agroceres, onde atuava como diretor !nanceiro. Fiquei 
contente e isso marcou de!nitivamente a minha vida pro!ssional. A minha 
carreira progrediu não só externamente, mas também internamente no 
IBEF SP, onde eu era um simples associado.”

HUGO BETHLEM – 1991

“Sinto-me ligado ao IBEF SP para sempre. Tem uma plaquinha ali na escul-
tura e outra em algum lugar do meu corpo. Ela !ca gravada.”

ANTONIO LUIZ PIZARRO MANSO – 2002

“O prêmio Equilibrista é uma emoção muito grande. O vencedor tem um 
momento de euforia.”

RUBENS BATISTA JR. – 2007

“É um momento de muita alegria. Na hora você lembra de todo o seu pas-
sado, os momentos importantes e desa!antes, que são as posições mais so-
litárias. Porque quando você precisa tomar uma decisão, você está sozinho. 
Ninguém quer levar a culpa se der errado.”

ENÉAS PESTANA – 2009

“É um reconhecimento para a sua estrada e para a sua trajetória. Nessa 
hora, você relembra de cada minuto da sua carreira e das pessoas que te 
apoiaram e te ajudaram, em especial da sua família. A carreira de !nancista 
não é fácil, principalmente do ponto de vista de carga horária. Você acaba 
deixando a vida pessoal um pouco de lado. É preciso muita dedicação para 
se ter sucesso.”

MARCELA DREHMER – 2010

“É um prêmio que certamente muda a vida da gente e nos motiva a con-
tinuar sendo mais criativos e a evoluir. As pessoas que votam para sermos 
equilibristas podem avaliar e julgar nosso trabalho. E isso só faz adicionar 
valor e conhecimento. Para mim, foi uma experiência maravilhosa e um re-
conhecimento imenso. E não só para mim, mas para minha equipe também. 
Não fazemos nada sozinhos. Me senti extremamente feliz e honrada.”

Concorrentes ao Prêmio “O Equilibrista”: 
José Antonio de Almeida Fillipo (Grupo Pão 
de Açúcar); José Roberto Lettiere (Alpargatas); 
Olga Monroy (McCann)

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



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

José Roberto Lettiere, diretor 
de Finanças e Relações com 
Investidores da Alpargatas S.A.

“É uma honra muito grande estar aqui 
com o IBEF SP. Quando recebi o telefo-
nema do André foi uma satisfação imen-
sa. Os últimos anos realmente têm sido 
muito bons por essa convivência com o 
time do IBEF SP, sempre com pessoas 
muito experientes.”

“É através dos números que nós conse-
guimos traduzir o potencial e as oportuni-
dades de uma nação, de uma cidade e de 
uma empresa. Por isso, a cabeça !nancei-
ra tem uma importância muito grande e 
uma responsabilidade enorme de, ao en-
tender e de!nir os números, determinar, 
muitas vezes, o sucesso ou fracasso de 
uma sociedade.”

Olga Monroy, vice-presidente 
executiva CFO para 
América Latina McCann

“Estou no IBEF SP há 26 anos. 
Comecei com 10 anos (risos). Via 
esses Equilibristas na época que 
eu era controller e eles eram, para 
mim, pessoas de outro mundo. 
Então, estar nessa posição que 
estou hoje, como candidata a 
equilibrista, é uma honra.”

“Nos ramos em que eu mais 
trabalhei, que foi na área de co-
municação, o CFO é muito mais 
um COO, uma pessoa que leva 
a gestão da empresa do que 
simplesmente a área !nanceira. 
Então, o !nanceiro que está evo-
luindo agora mais para essa parte 
estratégica e do negócio, é algo 
que eu sempre gostei e tentei fazer 
da melhor maneira possível.”

José Antônio de Almeida Filippo, 
diretor executivo de Finanças e Áreas 
Corporativas do Grupo Pão de Açúcar

“Sempre fui associado ao IBEF. É 
um lugar de encontro de amigos, um lu-
gar sempre muito agradável. Acho que é 
os objetivos e as causas que o IBEF SP 
procura apoiar são sempre muito nobres. 
Acho que é uma coisa que dá muito orgu-
lho e, por isso, atrai tanta gente.”

“Tem um momento que os números con-
tábeis se afastam um pouco da vida real. 
Por isso, acho que o executivo !nanceiro 
tem que ser muito parceiro nos negócios, 
parceiro das outras áreas, porque não dá 
para dissociar. Você tem que se incorporar 
a cada negócio, entender a dinâmica, em-
purrar o negócio para frente.”

Indicados 2011

Escultura Prêmio Equilibrista 2011

José Roberto Lettiere, diretor 
de Finanças e Relações com 
Investidores da Alpargatas S.A.

com o IBEF SP. Quando recebi o telefo
nema do André foi uma satisfação imen
sa. Os últimos anos realmente têm sido 
muito bons por essa convivência com o 
time do IBEF SP, sempre com pessoas 
muito experientes.”
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José Antônio de Almeida Filippo, 
diretor executivo de Finanças e Áreas 
Corporativas do Grupo Pão de Açúcar

“Sempre fui associado ao IBEF. É 
um lugar de encontro de amigos, um lu
gar sempre muito agradável. Acho que é 
os objetivos e as causas que o IBEF SP 
procura apoiar são sempre muito nobres. 
Acho que é uma coisa que dá muito orgu
lho e, por isso, atrai tanta gente.”

“Tem um momento que os números con
tábeis se afastam um pouco da vida real. 
Por isso, acho que o executivo !nanceiro 
tem que ser muito parceiro nos negócios, 
parceiro das outras áreas, porque não dá 
para dissociar. Você tem que se incorporar 
a cada negócio, entender a dinâmica, em
purrar o negócio para frente.”

Indicados 2011

Escultura Prêmio Equilibrista 2011
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Resolvemos patrocinar esse almoço da Diretoria Vogal, por-
que é onde podemos discutir o planejamento e as diretri-
zes das empresas e do mercado como um todo”, a!rmou 

Carla Leal atual coordenadora da Comissão de Sustentabilidade e 
executiva de EPM da Oracle.

E foi esse o objetivo do encontro da Diretoria Vogal do IBEF SP. 
Assim, para debater sobre a situação dos diferentes setores e apre-
sentar o novo planejamento estratégico do IBEF SP para 2012, os 
executivos reuniram-se no Hotel InterContinental, em São Paulo, 
apontando suas impressões sobre cada área.

O presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP e vice-presi-
dente !nanceiro da Rhodia na América Latina, André Luis Ro-
drigues, anunciou o novo planejamento estratégico do instituto. 
“Começamos a re"etir a maneira como o IBEF SP estava condu-
zindo as atividades e o que poderia ser desenvolvido e melhorado.”

A missão do instituto sempre foi realizar o networking pro!s-
sional e social e produzir e divulgar conteúdo técnico. Nesse novo 
desenho, novos elementos serão agregados: ser promotor de as-
suntos técnicos que impactem a comunidade !nanceira e colabo-
rar para o desenvolvimento da carreira do executivo !nanceiro.

Mercados
Com o objetivo de saber o que está acontecendo em cada se-

tor, os executivos da Diretoria Vogal falaram sobre seus cenários 
especí!cos, as perspectivas para 2012 e ainda discutiram sobre os 
efeitos da crise externa no Brasil.

Executivos da Diretoria Vogal debatem sobre os 
cenários de cada setor e falam sobre as perspectivas 
para 2012 durante almoço

Redação / Fotos: Jacinto Alvarez
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“Ser uma instituição que congregue executivos de 
!nanças para promover o relacionamento pro!ssional 
e social. Proporcionar o desenvolvimento de sua 
carreira, ser o centro de competência na promoção, 
divulgação ou debate de conteúdo e informações de 
interesse dos associados e da comunidade !nanceira.”

Almoço



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

Setor Químico

De acordo com a Associação Brasilei-
ra da Indústria Química (ABIQUIM), de 
janeiro a outubro, em relação ao mesmo 
período de 2010, o índice de produção 
médio apresentou um declínio de 3,99%, 
enquanto o de vendas internas teve que-
da de 3,49%. Na opinião de André Ro-
drigues, da Rhodia, a indústria contribuiu 
negativamente com o crescimento da 
economia em 2011.

“Falando especi!camente da Rhodia, 
sentimos que outubro já foi um mês pior 
em relação a setembro. Por isso, estamos 
com uma bandeirinha de atenção levan-
tada sobre o que está acontecendo no se-
tor industrial brasileiro”, ressaltou André.

Já Clayton Bernardes, diretor !nan-
ceiro da Omya do Brasil, a!rmou que as 
perspectivas para o setor são muito boas. 
“A cadeia química está crescendo. Tive-
mos uma ajuda da taxa de câmbio, mas 
ainda estamos sofrendo com a mão de 
obra. Há muita rotatividade.”

Segundo Clayton, em 2010, os seg-
mentos mais ligados ao consumo apresen-
tavam as melhores taxas de crescimento. 
Em 2011, isso mudou. Os investimentos 
para embalagem metálica aumentaram 
3% e os de linha branca subiram por 
volta de 4%, enquanto todos os setores  
ligados à infraestrutura (energia, óleo, 
gás, indústria, agroindústria) cresceram 
cerca de 15%.

ESTRATÉGIAS
1 – Branding: de!nir melhor o posicionamento e a divulgação da marca IBEF SP;
2 – Representatividade do instituto: aumentar a base de associados em quantidade 

e qualidade, os mantenedores e os patrocinadores;
3 – Gestão de conteúdo: antecipar e enfatizar as tendências futuras;
4 – Gestão de negócios: alinhar continuadamente a estrutura, processos, ferra-

mentas e gestão com a missão e a visão do IBEF SP.

Setor de celulose

Rogério Menezes, diretor !nanceiro da 
AkzoNobel, a!rmou que a questão fun-
damental desse segmento no mercado 
brasileiro é em termos de custo. “A ce-
lulose produzida no Brasil chega a custar 
25% menos do que em qualquer outro 
lugar. E a tecnologia brasileira é muito e!-
ciente, em função do eucalipto e da !bra 
curta.”

Nesse sentido, Rogério destacou que 
haverá uma onda de grandes investimen-
tos no setor de celulose pelos próximos 
cinco a dez anos. Um deles citados pelo 
executivo foi o do Grupo JBS-Friboi, que 
irá investir 2 bilhões de euros na indústria 
de celulose Eldorado, no Mato Grosso do 
Sul, no norte da cidade de Três Lagoas. 
O início das operações está previsto para 
o !nal de 2013.

“Cada um desses investimentos, na fai-
xa de 1,5 bilhão e 2 bilhões de euros, mo-
vimenta todo um setor. E toda a indústria 
periférica, inclusive a química, também se 
mobiliza para atender a essa demanda”, 
a!rmou Rogério.

Setor Energético

“Considerando o desenvolvimento do 
Brasil, muitos acreditavam que iria faltar 
energia mais cedo do que realmente vai”, 
disse Christiane Aché, diretora de Estru-
turação Financeira para América Latina 
da Alstom. Mas, um estudo citado pela 
executiva aponta que, até 2015, irá sobrar 
energia. No entanto, até 2023, será preci-
so contratar cerca de 20 gigawatt médio 
para atender o crescimento da demanda. 
“Ou seja, são números absolutamente 
gigantescos em relação ao que se previa 
inicialmente.”

Rodrigo Ferreira, diretor executivo !-
nanceiro e de Relações com Investidores 
da Elektro, destacou que pela primeira 
vez, desde a época do racionamento de 
2001/2002, a empresa está tendo que re-
tomar alguns investimentos em linhas de 
transmissão e expansão de algumas su-
bestações que, até hoje, ainda não haviam 
voltado ao seu nível de consumo per capi-
ta. “O racionamento trouxe uma educa-
ção meio forçada que acabou mudando 
as práticas de consumo de energia.”

Visão Geral
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Almoço

Apesar de os investimentos serem al-
tos, Rodrigo a!rmou que o Ciclo de Revi-
são Tarifária, que acontece a cada quatro 
ou cinco anos, dependendo da conces-
são, é muito negativo para o segmento.

“Novas expansões de geração de 
transmissão dependem das garantias 
que são oferecidas pelas empresas de 
energia”, ressaltou Rodrigo. Dessa forma, 
uma queda na tarifa pode comprometer 
o nível de geração de caixa.

O diretor do Deutsche Bank, José 
Roberto Securato Jr., a!rmou que a mu-
dança no padrão de consumo em 2001, 
citada por Rodrigo, foi muito forte, mas a 
segunda grande mudança ainda está por 
vir. “O grande gargalo da demanda de 
energia está no horário de pico. Se conse-
guirmos reduzir o consumo nesse horá-
rio, não haverá necessidade de adicionar 
tanta potência no sistema”, defendeu.

José Roberto Securato Jr. destacou 
que, tradicionalmente, a maior parte do 
parque gerador brasileiro são as grandes 
hidrelétricas. Mas, atualmente, o gover-
no está também investindo em energia 
alternativa ou renovável: eólica, térmica 
biomassa e as PCHs (Pequena Central 
Hidrelétrica).

“Uma PCH custa mais ou menos R$ 
6 milhões por megawatt. Um parque eó-
lico sai quase metade disso”, ressaltou o 
executivo do Deutsche Bank. De acordo 
com ele, esse barateamento é devido ao 
aerogerador, que são as turbinas. “Toda 
a destinação desse aerogerador é para 
o Brasil, deixando o preço mais barato. 
Por isso, a energia eólica !cou muito mais 
competitiva em relação à hidrelétrica.”

Outra tendência destacada foi o gás 

natural. “No último leilão, mais da metade foi para as térmicas usarem gás natural”, dis-
se José Securato Jr. No Brasil, há grandes reservas de gás natural no Parnaíba, onde a 
MPX está explorando, na Bacia do São Francisco, região central do Brasil, em Campos 
e no Pré-sal. “A permuta quanto ao gás natural nós temos. Mas será que teremos uma 
super oferta de gás natural? Será que irá acontecer esse mesmo fenômeno que teve nos 
Estados Unidos de baratear e viabilizar térmicas de gás natural? Essas respostas ainda 
não sabemos.”

Com a descoberta do gás xisto, as reservas de gás natural dos Estados Unidos ex-
pandiram de tal forma que hoje superam 300 anos de consumo. Segundo o diretor do 
Deutsche Bank, isso também fez com que o preço do gás natural despencasse. “Ele 
estava estável entre US$ 4 e US$ 5. Atualmente, está em US$ 3,6. Para se ter uma 
ideia da diferença, a Petrobras vende aqui a US$ 8 ou US$ 9.”

Setor automotivo
Sérgio Diniz, CFO do Banco GMac, abordou o setor automotivo brasileiro. Segundo 

ele, em 2011, houve um desencaixe entre produção e demanda, levando a um excesso 
de estoque. “Foi um mês de ajustes. As indústrias continuavam com uma produção 
relativamente agressiva, mas as vendas começaram a declinar.”

Do ponto de vista do mercado !nanceiro, voltado ao !nanciamento para automóveis, 
Sérgio a!rmou que o setor tem se bene!ciado. O executivo destacou que boa parte dos 
lucros recordes dos principais bancos do Brasil é decorrência do aumento do portfólio de 
crédito. Por outro lado, a inadimplência também tem crescido. “A nova classe C tem um 
per!l de pagamento distinto do que a classe média anterior. Eles ainda têm di!culdade 
em honrar os compromissos. Então, vemos esse pico de inadimplência atingindo o setor 
automotivo.” No entanto, Sérgio acredita que, no médio prazo, com as vendas em um 
ritmo mais modesto, a inadimplência deve voltar a níveis mais aceitáveis.

Para 2012, Sérgio ressaltou que há uma demanda reprimida no Brasil e um potencial 
de crescimento. Portanto, segundo ele, o setor deve continuar crescendo, mesmo que a 
taxas mais modestas do que em 2011.

Setor telecomunicações
O diretor !nanceiro da Cielo, Luis Carlos Cerresi, a!rmou que 2011 foi um ano muito 

positivo para a empresa e para o mercado como um todo. Em sua opinião, isso se deve 
ao consumo da nova classe média que se apresenta ao mercado, associado a um grande 
nível de bancarização da população. “Atualmente, quando se abre uma conta corrente, 
a primeira coisa que você recebe é um cartão. E esse é o nosso mercado. A transação 
via pagamentos eletrônicos.”

O executivo destacou, no entanto, que os custos e despesas da companhia também 
subiram, apesar de terem sido cobertos pelo benefício que tiveram na receita. “Pa-
gamos às empresas rebates, em função do maior volume que essas companhias nos 

Visão Geral



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

trazem no mercado. Isso aumenta nossos gastos.”
Para 2012, Luis prevê a presença de novos players que já anun-

ciaram suas operações no Brasil. Apesar de a in"ação ainda es-
tar relativamente alta, o diretor !nanceiro da Cielo não acredita 
que a crise externa terá um efeito muito grande para o Brasil. 
“Por isso, continuamos projetando um crescimento do setor. 
Certamente, será a uma taxa menor e veremos o re"exo disso 
no nosso faturamento.”

Setor de benefícios
“O ano de 2011 foi muito bom para nós”, ressaltou Laurent 

Gachet, CFO da Ticket, sobre o setor de benefícios. De acordo 
com ele, o segmento vem se mostrando bem dinâmico nos últi-
mos anos, mas deve diminuir seu ritmo em 2012, em decorrência 
de uma taxa de formalização do mercado de trabalho ainda em 
crescimento. “Nossa atividade está ligada diretamente à criação 
de postos de trabalho formais. Nossa empresa vive da formali-
dade.”

Em relação aos indicadores, Laurent Gachet destacou que 
2011 apresentou um movimento nas negociações coletivas muito 
superior na comparação com os últimos anos. O executivo acre-
dita que o Brasil vive um momento de perspectivas e intenções 
de maior crescimento no mercado de trabalho.

Cenário externo
Debatendo um pouco sobre a crise de dívida soberana, José 

Securato Jr. a!rmou que o problema da Europa não tem solu-
ção. “O que está se fazendo é colocar band-aids nas feridas.” No 
entanto, diferentemente dos Estados Unidos, José Securato Jr. 
destacou que na Europa há muita vontade política para solucionar 
a crise.

E como o Brasil responde a tudo isso? Na visão do diretor do 
Deutsche Bank, o mercado brasileiro está aquecido e o País está 
muito bem posicionado. “Mas estamos inseridos na economia 
mundial e, por isso, não adianta nos fecharmos em uma bolha e 
ignorar o que está acontecendo lá fora.”

Keyler C. Rocha, presidente do Conselho de Administração do 
IBEF SP encerrou o almoço agradecendo a presença de todos. 
“Ouvir os comentários de quem está dentro de cada atividade 
é muito importante para dar aos demais uma posição geral.”. 

Esq. p/ dir: Aguinaldo Barbieri (Banco do Brasil); Keyler C. Rocha (IBEF 
SP); Laurent Gachet (Edenred); André Rodrigues (Rhodia)

Esq. p/ dir: Luis Carlos Cerresi (Cielo); Rodrigo Ferreira (Elektro); Marco 
Túlio (BMF); José Roberto Beraldo (Atento)

Esq. p/ dir: Flávio Donatelli (Duratex); Mário Mafra (Wheaton); Christiane 
Aché (Alstom); Luiz Antonio Pizarro Manso (Pizarro Manso); André 
Souza (Ernst & Young)

Esq. p/ dir: Tércio Garcia (KODAK); Alfredo Benito (Le Novo); Rogério 
Menezes (Akzonobel); José Roberto Beraldo (Atento); Marco Túlio (BM&F 
Bovespa); Clayton Bernardes (Omya do Brasil); Rodrigo Ferreira (Elektro)

 Esq. p/ dir: Luiz Roberto Calado (Brain); André Souza (Ernst & Young); 
Keyler C. Rocha (IBEF SP); André Rodrigues (Rhodia); José Claudio 
Securato (Saint Paul); Carla Leal (Oracle)
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Executivos discutem os desa!os da indústria brasileira e mecanismos de desenvolvimento 
para sustentar o mercado no longo prazo

Os mecanismos de !nanciamento constituem-se como elementos fundamentais para sustentar o cres-
cimento e o desenvolvimento de negócios. Nesse contexto, o IBEF SP realizou no dia 9 de novembro, 
no Hotel Hilton São Paulo Morumbi, o Encontro Setorial IBEF SP/BNDES para debater a situação 

atual e as oportunidades para 2012.
“Não existe crescimento sem !nanciamento para amparar as iniciativas que são desenvolvidas em nossas 

empresas”, a!rmou André Rodrigues, presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP.
Nesse sentido, para debater a importância desses mecanismos e a forma de aplicação, o IBEF SP convidou o 

diretor das áreas Industrial e Mercado de Capitais e Capital Empreendedor do BNDES, Julio Ramundo, o dire-
tor comercial do Banco do Brasil, Sandro Marcondes, a diretora vogal e CFO da Braskem, Marcela Drehmer e, 
no !nal, para mediar o debate sobre a importância da manutenção do programa do BNDES, a diretora vogal 
e diretora de Project e Export Finance para a América Latina da Alstom, Christiane Aché.

Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

Encontro Setorial
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Sandro Marcondes, iniciou sua palestra mostrando o cresci-
mento das linhas de !nanciamento. Segundo ele, no passado, a 
parte de !nanciamento bancário era mais presente. No entan-
to, nos últimos três anos, houve um grande desenvolvimento no 
!nanciamento de longo prazo oriundo do mercado.

“Estamos percebendo um aumento da disponibilização das 
linhas de longo prazo, principalmente no período de 2009 a 2010. 
Essa parece ser uma tendência da demanda do momento que 
vive a economia brasileira”, destacou Sandro.

Na comparação com as fontes de !nanciamento de todos os 
setores, Sandro ressaltou que o BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social) tem sido o grande prove-
dor de longo prazo.

Financiamento de longo prazo

Fonte: BNDES e CVM

O executivo do Banco do Brasil a!rmou que a demanda do 
!nanciamento de longo prazo, combinado com outras ações, é 
re"exo do momento de expansão industrial que o Brasil experi-
menta, motivado não só pelo consumo, mas também pelos gran-
des projetos relativos às obras de infraestrutura para os eventos 
esportivos.

De acordo com Sandro, os desembolsos do BNDES são re-
alizados de duas formas: operações indiretas e operações dire-
tas. Em 2011, o valor total do desembolso foi de R$ 145 bilhões, 
sendo R$ 79 bilhões de operações diretas e R$ 66 bilhões de 
operações indiretas. “O BNDES vem desembolsando volumes 
superiores aos que foram projetados no início do ano”, a!rmou 
Sandro.

Já o Banco do Brasil, especi!camente, tem tido um cresci-
mento ascendente mês a mês no volume de desembolso. “Inicia-
mos com R$ 1 bilhão e, até outubro, já havíamos desembolsado 
R$ 13 bilhões, com a expectativa de chegar a R$ 18 bilhões”, 
disse Sandro. Dessa forma, o executivo destacou que, apesar 
da crise, ainda há uma forte demanda e os investimentos das 
empresas brasileiras não têm alterado signi!cativamente, ou pelo 
menos não está se re"etindo em uma desaceleração.

Assim, Sandro acredita que o mercado está preparado e tem 
condições de evoluir fortemente. “Apesar de certo desconforto 
para o setor de administração dos prazos, a emissão de debêntu-
res ainda tem sido uma fonte consistente de !nanciamento para 
as empresas de modo geral.”

Fonte: ANBIMA

Contudo, o diretor comercial do Banco do Brasil ressaltou que 
o sistema !nanceiro brasileiro, para continuar fornecendo toda 
essa liquidez, precisa obter mecanismos que permitam um pou-
co da desalavancagem dos bancos. “Descontadas as emissões 
de instituições !nanceiras, a maior parte das emissões são feitas 
por empresas que têm conseguido acessar o mercado”, a!rmou 
Sandro. Isso mostra a capacidade das companhias brasileiras em 
captar os recursos no longo prazo demonstrando sua compe-
titividade como fonte de 
!nanciamento.

“Temos em operações 
de capital de giro, em 
análise no Banco do Bra-
sil, um total de aproxima-
damente R$ 27 bilhões, 
sendo que R$ 23 bilhões 
seriam objeto de !nancia-
mento, dos quais o banco 
analisa participar com um 
montante de R$ 11 bi-
lhões ou 49%”, detalhou 
Sandro.

Sandro Kohler Marcondes 
(Banco do Brasil)

Destinação de recursos – até Set/11

Prazo das Debêntures (sem leasing)
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Encontro Setorial
A expectativa, em sua opinião, é que o movimento de expan-

são da indústria brasileira continue, apesar do comportamento 
do cenário internacional.

Linha operada pelo Banco do Brasil direcionada para o 
Centro-Oeste. Tem um aporte de até R$ 15,5 bilhões. 
As 703 mil operações contratadas geram um volume de 
R$ 29,1 bilhões. O fundo ainda gera/mantém 3,5 milhões 
de empregos. A distribuição dos recursos é feita de forma 
igual entre os três estados da região e pelo Distrito Fede-
ral, que tem um percentual um pouco menor. A maior 
parte das contratações da linha é oriunda do setor em-
presarial.
“Com prazos de 12 anos a 20 anos, essa linha tem taxas 
de juros de 5,74% a 8,5%. É um fundo com muita atrati-
vidade e que tem contribuído fortemente para a geração 
e implantação de empresas industriais no Centro-Oeste”, 
a!rmou Sandro Marcondes.

Fundo Constitucional Centro-Oeste (FCO)

Fundo de natureza desenvolvimentista, fomenta a indús-
tria naval com condições diferenciadas. O Banco do Brasil 
atua na cadeia de valor do setor de óleo e gás, principal-
mente através do FMM, !nanciando a construção de em-
barcações de apoio offshore e estaleiros.
Em 2011, foram 48 operações contratadas no volume to-
tal de aproximadamente R$ 4 bilhões. A carteira total, se 
considerar o que está em negociação (R$ 7 bilhões), soma 
R$ 11 bilhões.

Fundo da Marinha Mercante (FMM)

Carteira de R$ 6,5 bilhões em operações de Plano 
Empresário até 2012;
R$ 3 bilhões em operações contratadas;
R$ 1,335 bilhão em operações desembolsadas;
R$ 3,488 bilhões em acordos de parceria;
R$ 1,455 em capital de giro associado;
R$ 2,585 em operações de mercado de capitais 
aprovadas.

Crédito Imobiliário

Representa 22% do PIB do Brasil;
Responsável por quase 70% das exportações;
Um em quatro trabalhadores formais é da indústria: 
27% dos salários da economia;
Responsável por 30% dos investimentos em P&D.

Indústria Brasileira

Desa!os da indústria brasileira
A CFO da Braskem e diretora vogal do IBEF SP, Marcela 

Drehmer, a!rmou que as principais barreiras de crescimento da 
indústria brasileira são: alto Custo Brasil, falta de mão de obra 
quali!cada, carga tributária excessiva, portos incentivados, câm-

bio, juros altos e acesso ao crédito. “Estamos trabalhando em 
uma economia global, onde os produtos chegam e temos que ser 
hábeis para competir.”

De acordo com um estudo feito pela ABIMAQ (Associação 
Brasileira de Máquinas e Equipamentos), o produto brasileiro é 
aproximadamente 40% mais caro que o produto internacional, o 
que di!culta a competitividade. Marcela destacou que os princi-
pais problemas de custos da indústria no País são: impostos não 
recuperáveis da cadeia produtiva, encargos sociais e trabalhistas, 
que não são cumulativos, custos com logística, impacto dos ju-
ros sobre o capital de giro, burocracia e custos de regulamenta-
ção, custos de investimento, custos de insumos básicos e custos 
de energia.

Em relação à educação dos trabalhadores brasileiros, a execu-
tiva da Braskem ressaltou que os pro!ssionais brasileiros !cam 
menos tempo estudando, com uma formação inferior se compa-
rada a outros países.

A carga tributária foi outro ponto abordado por Marcela 
como um grande problema enfrentado pela indústria. “Se olhar-
mos para os países em desenvolvimento, temos uma das maiores 
cargas tributárias. Comparando com os países desenvolvidos, 
não estamos tão acima, mas não oferecemos os serviços de 
infraestrutura, educação e segurança que eles proporcionam.”

Marcela Drehmer (Braskem)
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Total de 11.300 empresas (aproximadamente 70% micro);
1,5% do PIB Brasil;
R$ 7,6 bilhões em impostos arrecadados;
Intensiva em capital (1ª e 2ª geração) –

    R$ 2,3 Bilhões investidos;
Intensiva em mão de obra (3ª geração) –

    mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos.

BRASKEM em números

Países em desenvolvimentoPaíses desenvolvidos

Ranking País % Carga Tributária

1 Brasil 34,5

2 Coreia 25,6

3 Turquia 24,6

4 Rússia 23,0

5 China 20,0

6 Chile 18,2

7 México 17,5

8 Índia 12,1

Ranking País % Carga Tributária

1 Dinamarca 48,2

2 Suécia 46,4

3 Itália 43,5

4 Bélgica 43,2

5 Finlândia 43,1

6 Áustria 42,8

7 França 41,9

8 Noruega 41,0

9 Hungria 39,1

10 Eslovênia 37,9

11 Luxemburgo 37,5

12 Alemanha 37,0

13 República Tcheca 34,8

14 Brasil 34,5

A questão da guerra dos portos, que consiste na concessão de 
incentivos !scais à importação, por meio de crédito presumido 
ou adiamento do pagamento do imposto ICMS, é uma di!culda-
de que a indústria brasileira também vem enfrentando. Ao con-
trário da tradicional guerra !scal entre os estados, que transfere 
empregos, essa guerra dos portos transfere empregos do Brasil 
para o exterior.

“Alguns desses portos incentivados concederam benefício de 
70% sobre o ICMS para produtos importados. Isso acaba es-
timulando a importação e não a produção nacional”, explicou 
Marcela.

Evolução da Importação

A CFO da Braskem citou o caso de Santa Catarina para 
exempli!car esse cenário. “Se olharmos de 2008 para 2011, o 
volume de importações cresceram de forma muito signi!cativa 
em função desse benefício. E se não fosse isso, o nosso mercado 
consumidor poderia estar sendo potencializado.”

Além disso, o consumo do governo e as cargas tributárias 
resultam em altas taxas de juros, que têm um impacto direto na 
indústria, juntamente com o spread bancário elevado. Isso deter-
mina um alto custo de capital e um limitado montante de crédito 
na economia. “A minha geração de caixa é in"uenciada por to-
das as questões tributárias e por todo Custo Brasil, que reduz a 

minha margem e meu retorno de investimento”, a!rmou Mar-
cela. Segundo ela, dessa forma !ca muito mais difícil a obtenção 
de recursos para o !nanciamento de suas atividades produtivas.

O último ponto destacado por Marcela foi a questão do câm-
bio. Uma valorização frente ao dólar gera um aumento das im-
portações. Mas qual o impacto disso nas indústrias?

-
res importados;

“Sabemos que em um patamar de R$ 1,50 ou R$ 1,60 !ca 
muito difícil de competir, tanto na exportação quanto dentro do 
mercado doméstico”, destacou Marcela. Para ela, a importação 
é válida, mas é preciso competir de forma isonômica. “Por en-
quanto, as condições de igualdade ainda estão muito distantes.”

Marcela destacou que o dé!cit na balança comercial de produ-
tos químicos vem aumentando de forma severa. E um dos mo-
tivos para isso é a falta de prioridade do setor. Em 1991, o dé!cit 
era de R$ 1,5 bilhão. Em 2010, esse número passou para R$ 20,7 
bilhões. “E é uma indústria com muito potencial de crescimen-
to. Se acompanharmos o crescimento econômico em termos de 
investimento, reduzirmos o dé!cit e investirmos em um novo 
setor, que é o da química renovável, que utiliza a nossa cana-
-de-açúcar, uma matéria-prima fantástica para produzir plástico, 
teremos uma fronteira de US$ 20 bilhões de investimento que 
poderia desenvolver um setor que o mundo inteiro está falando.”
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Fonte: Pacto Nacional da Indústria Química – ABIQUIM

Encontro Setorial

Marcela Drehmer (Braskem); Julio Ramundo (BNDES); Christiane Aché 
(Alstom); Sandro Kohler Marcondes (Banco do Brasil)

Segundo a executiva, esse projeto sustentável é algo que 
está sendo investido pelo mundo todo, mas ainda é pouco su-
portável pelo governo brasileiro e pelo setor privado do País. 
“O crescimento da economia demanda um enorme esforço de 
crescimento da indústria química, com investimentos intensivos 
em capital”, destacou Marcela.

“Somos a primeira indústria do mundo com uma planta que 
utiliza matéria-prima 100% renovável, ou seja, com cana-de-
-açúcar, para produzir plástico. Exportamos esse produto muito 
fortemente para a Europa e para o Japão, onde o apelo de sus-
tentabilidade é muito grande”, ponderou Marcela.

“O mercado brasileiro hoje é de!citário de PVC. Importamos 
de outros países. Caso a unidade de PVC AL tivesse sido cons-
truída nos EUA, o custo total do investimento seria 40% me-
nor. Além do meu custo de energia, que aqui no Brasil é muito 
superior. Esses problemas atrapalham a nossa competitividade”, 
a!rmou Marcela.

Início da planta em 24 de setembro de 2010;
Volume de 200 kt/ano;
Investimento de US$ 290 bilhões, 
!nanciado com recursos do BNDES;
Investimento realizado sem !nanciamento à inovação.

Projeto Verde BRASKEM

Previsão de !nalizar em maio de 2012;
Ampliação de 200 mil toneladas de PVC.

PVC ALAGOAS

Desa!os de Investimento na Indústria Química
até 2020 (US$ Bi)

Balança Comercial de Produtos Químicos
em US$ Bilhões – 1991 a 2010

Na visão da CFO da Braskem, é preciso tentar aumentar a 
competitividade dos players brasileiros em termos globais para 
buscar um nível de igualdade com os outros países. Para isso, 

Fornecimento de matéria-prima gás;
Funding: BNDES, SACE, US Exim, 
Bancomext, IDB, EDC e ECÁs;
Fase !nal do Project Finance;
Di!culdades em encontrar fornecedores brasileiros. 
Das 70 solicitações requeridas, 70% declinaram 
e 6% que aceitaram estão com os preços 50% 
acima da média em relação aos outros países.

México Etileno XXI

Infraestrutura e Participações

Com o movimento de expansão de crédito cada vez maior, o 
BNDES tem atraído cada vez mais a atenção e a crítica dos in-
vestidores como um todo. Nesse sentido, o diretor das áreas In-
dustrial, de Mercado de Capitais e de Capital Empreendedor do 
BNDES, Julio Ramundo, falou sobre a área de atuação do ban-
co no mercado de capitais e as perspectivas de investimentos.

“De 2006 para cá, o BNDES registrou um crescimento mui-
to signi!cativo em termos de ativo. Hoje, já estamos beirando 

deve-se focar em todos os entraves, como tributação, câmbio, 
portos incentivados, mão de obra quali!cada, juros altos e acesso 
ao crédito. “E, principalmente, !car atento para que o volume de 
produtos importados não tire os empregos do País.”
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Julio Ramundo (BNDES)

Christiane Aché 
(Alstom); Marcela 
Drehmer (Braskem); 
Julio Ramundo 
(BNDES); Sandro 
Kohler Marcondes 
(Banco do Brasil)

R$ milhões 2006 2007 2008 2009 2010

Desembolsos 52.280 64.892 92.235 137.398 168.423

Ativos Totais 187.475 202.652 277.294 386.600 549.020

Lucro Líquido 6.331 7.314 5.313 6.735 9.913

Patrimônio Líquido 19.092 24.923 28.773 27.600 65.899

Retorno s/ PL (%) 36,38 33,23 21,17 24,40 21,20

Despesas Adm./Ativos (%) 0,39 0,38 0,39 0,38 0,37

Índice de Basiléia (%) 23,2 26,7 17,7 17,5 18,6

Inadimplência 0,68 0,11 0,15 0,20 0,15

Porte
até set/10

R$ milhões
até set/11

R$ milhões
Var (%)

Grande 69.657 55.439 -20%

MPMEs 33.602 36.190 8%

Total 103.259 91.628 -11%

Entretanto, um dos maiores desa!os destacados por Júlio é 
a questão do acesso ao BNDES. “No fundo somos um banco 
de atacado. Todos os nossos funcionários estão no Rio de Ja-
neiro e, obviamente, não temos como dar conta da economia 
brasileira como um todo. Estamos procurando inovar em termos 
de produto para ampliar esse acesso.” O diretor a!rmou que o 
banco já vem atingindo recordes no que diz respeito ao volume 
e participação das pequenas e médias empresas no acesso de 
recursos do BNDES.

De acordo com Júlio, até setembro, o banco apresentou uma 
queda no repasse de recursos para grandes empresas, enquanto 
registrou um aumento para pequenas empresas. “Com o Cartão 
BNDES estamos ampliando essa representação cada vez mais. 
É um produto inovador, que faz a cobertura de praticamente 
todos os municípios brasileiros.”

R$ 600 bilhões de ativos. É um banco muito lucrativo, que opera 
com uma taxa básica baixa e com uma gama enorme de pro-
dutos. Temos um movimento geral de crescimento saudável e 
que dá um bom retorno para o nosso principal acionista, que é o 
Tesouro Nacional”, explicou Júlio.

André Rodrigues (Rhodia)

Mapa de operações com Cartão do BNDES

Fonte: BNDES

* Acumulado 
em 12 meses 
até agosto. 
Não considera 
operação de 
capitalização 
da Petrobras.
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Encontro Setorial

BNDESPAR – Fluxo Financeiro da Carteira de Investimentos e das Captações a Mercado (R$ milhões)

Perspectivas de investimentos (R$ bilhões de 2010)

Segundo Júlio, 95% da carteira de ações do BNDES são pré-
-!xadas em bolsa. “Nossas debêntures e instrumentos derivati-
vos já são pré-!xados a cada três meses. Temos participação em 
mais de 300 empresas. É uma carteira muito representativa.”

O diretor ainda ressaltou que o banco tem um giro elevado 
da carteira, cerca de R$ 12 bilhões por ano, o que mostra um 
movimento crescente. “É um giro bem razoável, sobretudo se 
levarmos em conta que o BNDES tem como objetivo não fazer 
trade de ações”, disse Júlio.

Até o primeiro semestre, do total do lucro do banco (R$ 4,7 
bilhões), R$ 3 bilhões foram gerados da carteira de participa-
ções. Isso mostra a lucratividade que a carteira representa para o 
BNDES, permitindo uma redução de quase 50% de seu spread 
básico desde 2005.

Ano Investimentos Desinvestimentos Remuneração*
Geração Líq.

das
Operações

Geração Líq.
das

Operações
Acumulado

(A)

Captações a
Mercado

(Líquidas**)

Captações a
Mercado

Acumulado
(Líquidas**)

(B)

Total Recursos
Originados

p/ BNDESPAR
Acumulados

(A) + (B)

2005 1.831 4.115 2.005 4.289 4.289 – – 4.289

2006 1.078 4.696 2.007 5.625 9.914 600 600 10.514

2007 5.771 6.326 2.210 2.765 12.679 1.350 1.950 14.629

2008 10.416 4.717 2.389 (3.310) 9.369 – 1.950 11.319

2009 12.760 2.371 3.488 (6.901) 2.468 1.037 2.987 5.455

2010 6.335 5.390 4.233 3.288 5.756 1.921 4.908 10.664

Perspectivas

Em um cenário de fortes incertezas no mercado internacio-
nal, o desempenho da economia brasileira ainda é estável, o que 
mitiga os efeitos externos sobre as decisões de investimento. 
“O BNDES segurou o seu crescimento nesse ano e estamos 
girando abaixo de 2010. Descontando a operação da Petrobras, 
que foi algo atípico, em 2010, !zemos algo em torno de R$ 143 
bilhões e, em 2011, até agora, registramos R$ 132 bilhões”, des-
tacou Júlio.

Na visão do diretor do BNDES, o Brasil é reduto de cresci-
mento em um horizonte de pelo menos dez anos, devido aos 
grandes planos da economia, com destaque para as questões de 
óleo e gás, infraestrutura e, sobretudo, pela mudança na demo-
gra!a da renda brasileira.

No entanto, os dados recentes mostram que há uma redução 
no consumo aparente de bens de capital, indicador mais forte 
das intenções de investimento. “O BNDES está extremamente 
atento a esse movimento.”, a!rmou Júlio.

Para ele, o Brasil está vivendo em um ambiente instável, mas 
com uma expectativa muito favorável. Considerando os investi-
mentos, os padrões de !nanciamento e participação de recursos 
próprios do balanço das empresas, há espaço e necessidade de 
criação de um funding privado. “Temos espaço para praticamen-
te 3 trilhões de projetos serem !nanciados e precisamos do mer-
cado !nanceiro privado para isso”, destacou Júlio.

* Considera dividendos, juros sobre o capital próprio, juros e prêmios de debêntures recebidos.
** Total captado na oferta pública de debêntures simples, líquido do serviço da dívida (amortização e juros) das captações.

Setores
Realizado

2006 - 2009

Perspectivas

2012 - 2015

Crescimento

Total (%)

Crescimento

Anual (%)

Indústria 391 613 56,6 7,8

Infraestrutura 257 392 52,7 7,3

Total 648 1.005 55,1 7,6

Atuação do BNDES

“O BNDES, por meio da BNDESPAR, realiza as operações 
de capitalização de empreendimentos, apóia empresas e fortale-
ce o mercado de capitais, por intermédio de ofertas de valores 
mobiliários e incentivo à democratização da propriedade do capi-
tal das companhias”, explicou Júlio.

Nesse sentido, a BNDESPAR atua em todas as etapas da ca-
deia da indústria de investimentos, desde o capital semente até a 
abertura de capital (IPO).
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Visão Geral Plateia

René Ferdinand (Planner); André Rodrigues (Rhodia); Ivan de Souza 
(Congen); Keyler Rocha (IBEFSP)

Internacionalização

Com o mercado mundial desaquecido e, consequentemente, 
novos players chegando ao Brasil, Sandro a!rmou que é preciso 
emprestar a essas novas companhias a capacidade de inserção 
no mercado doméstico com a maior rapidez possível. “Nós co-
nhecemos o mercado brasileiro. Mas é um apoio continuado, no 
sentido de que as empresas que já estão aqui há tempos consi-
gam preservar sua parcela.”

O Brasil é uma economia que tem praticamente todas as em-
presas mais importantes do cenário mundial e dos mais variados 
setores operando em seu território. Nesse sentido, segundo Jú-
lio, o BNDES tem todo o interesse em promover a transfor-
mação da economia brasileira para que as novas companhias 
tragam tecnologia e inovação.

“As empresas devem ser mais globais e nós temos seguido 
esse caminho. Vemos o projeto do México de forma muito igual. 

Prorrogação do PSI, com a inclusão de novos setores 
e programas: partes e componentes, equipamentos 
TIC produzidos no país e com tecnologia nacional, 
ônibus híbridos, Proengenharia, e Inovação Produção;
Nova etapa do BNDES Revitaliza: fortalecer 
a competitividade do parque industrial 
brasileiro. Novo setor: autopeças;
Ampliação do programa de capital de giro 
para MPME, BNDES Progeren. Mais 
recursos, maior prazo e novos setores;
Criação do programa BNDES Quali!cação: ampliação 
das vagas de ensino técnico e pro!ssionalizante;
Inclusão do BNDES Limite de Crédito 
para planos de inovação;
Recursos para a Finep ampliar a sua carteira de inovação;
Criação, ampliação do orçamento e melhoria das 
condições de acesso a programas setoriais: BNDES 
Pró-P&G, BNDES Profarma, BNDES Prosoft, 
BNDES Proaeronáutica e BNDES Proplástico.

Plano Brasil Maior
É uma visão estratégica de que temos que crescer no Brasil e 
expandir para outros mercados. Mas precisamos de uma política 
industrial para ter mais competitividade. Todas as companhias 
devem ter o mesmo tratamento e os mesmos benefícios”, a!r-
mou Marcela.

China
Finalizando o seminário, os executivos debateram sobre a 

questão da China estar se transformando em uma grande po-
tência mundial nos últimos anos. “Aquela ideia anterior de que a 
China era apenas uma competidora de manufatura, e continua 
sendo, acabou. Agora, ela está dando passos também no sentido 
de inovação e participação em outras indústrias”, a!rmou Júlio.

Nesse sentido, o Brasil deve acompanhar essa transição chi-
nesa e buscar mais inovação. Essa talvez seja a resposta para 
muitas questões dos setores da economia, segundo o diretor do 
BNDES. “Temos que ter um posicionamento para abrir novos 
espaços.”

Já na visão de Marcela, essa deve ser uma preocupação de 
longo prazo. “Acho que no curto prazo precisamos resolver a 
questão do câmbio. A China tem um controle do câmbio que 
a favorece. No longo prazo, podemos focar em inovação e de-
senvolvimento de tecnologia. Mas no curto prazo acho que é 
diferente”, concluiu a executiva. 
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Matéria de Capa
Por Patrícia Lucena
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Baixo crescimento, in!ação alta, 
redução de juros e impactos da crise 
europeia. O que esperar da economia 
brasileira em 2012?
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Passada a crise !nanceira de 2008, o mundo enfrenta agora os efeitos de uma crise de dívida 
soberana na zona do euro. “É inegável que a crise causou efeitos devastadores na economia 
mundial e, agora, no !nal de 2011, aguardamos uma solução para os problemas dos países da 

Europa. Esperamos o momento em que a economia norte-americana mostrará verdadeiros sinais 
de recuperação e como os países emergentes se comportarão diante desse novo cenário”, a!rmou 
José Claudio Securato, 1º vice-presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP.

Em meio a esse turbulento contexto global, onde países da zona do euro ameaçam entrar em 
default, o IBEF SP realizou no dia 25 de outubro o seminário “Cenários 2012”, patrocinado pela 
PricewaterhouseCoopers (PwC), para debater as principais mudanças na política econômica bra-
sileira e as expectativas para o próximo ano.

Segundo o economista-chefe do Banco do Brasil, Élcio Gomes Rocha, a questão da Europa vai 
além de uma solução econômica, mas também envolve uma solução política. “Eles estão se dando 
conta de que não são uma área monetária tão boa como deveriam ter sido quando foi implemen-
tado o euro. Com isso, alguns problemas estão a"orando agora.”

E a dúvida de tudo isso é quem pagará a conta. Segundo Élcio, essa é uma das razões pelas quais 
a Alemanha e a França são países tão importantes na reconstrução da zona do euro. “Eles são os 
patrocinadores disso. Alguém não acompanhou adequadamente a evolução da dívida nesses países 
ao longo do tempo. A Grécia, por exemplo, tem vários problemas de contabilidade inadequada e, 
com isso, a dívida foi aumentando.”

Nesse sentido, o economista acredita que a melhor solução para a Grécia seria o default. “Não 
tem como sobreviver com uma dívida de 160% do PIB, sem a participação dos credores privados.”

Atualmente, os países estão trabalhando para chegar a um acordo para proteger o sistema ban-
cário da zona do euro. Para isso, segundo Élcio, será preciso garantir o capital de muitos bancos. 
“E não são só as instituições gregas, mas também algumas italianas, alemãs e francesas.” Será 
que os países terão dinheiro su!ciente? Pode ser que sim. Mas como isso será feito ainda não está 
muito claro.

O principal, na opinião de Élcio, é tentar solucionar as questões da Grécia e evitar que os proble-
mas continuem se espalhando pelos outros países. Élcio lembra que o grande problema é se a crise 
atingir a Itália, um candidato natural ao default devido à sua situação !scal – uma dívida de 120% do 
PIB e com um vencimento de curto prazo. “A solução !nal da crise vai depender do crescimento 
econômico dos países e isso ainda deve se arrastar por um bom tempo. Talvez, até o !m de 2012, 
teremos uma economia europeia crescendo a menos de 1% ao ano. Isso trará muita volatilidade e 
muitos problemas aos países emergentes e àqueles que dependem da União Europeia.”
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Matéria de Capa
Crise atual X Brasil

Em meio a tantas incertezas, como o Brasil está reagindo a tudo isso? Por mais que 
um país esteja vivendo um bom momento, uma crise é sempre uma crise e, portanto, 
deve ser tratada com muito cuidado. O economista-chefe do Banco Santander, Mau-
rício Molan, a!rma que já estamos vendo efeitos importantes na economia brasileira. 
“Já ouvi algumas pessoas falarem que a crise pode ser uma grande oportunidade para 
o Brasil, pois iremos baixar as taxas de juros. Mas uma crise está mais para necessidade 
do que para oportunidade.”

O aumento da demanda doméstica nos últimos anos gerou uma percepção de que 
o País está imune ao resto do mundo. Mas, segundo Maurício, se o Brasil resolve con-
sumir e investir em um ritmo acelerado, ele terá que importar mais. “É uma conta de 
um para quatro. Ou seja, para cada um ponto percentual de crescimento da demanda 
doméstica, as importações crescem algo em torno de 4%.”

Pessoas dispostas a 
investir e !nanciar 

importações

Baixo 
!nanciamento

Preço de 
commodities 

em alta

Preço de 
commodities 

em baixa

Período favorável a 
forte expansão da 

demanda doméstica

Período 
desfavorável a 

demanda doméstica

Em 2008, o colapso imobiliário americano veio de forma assustadora, mas a recu-
peração brasileira foi rápida. Hoje, segundo Élcio, o Brasil deve conviver por um bom 
período com o baixo crescimento dos países desenvolvidos. “Estamos falando de uma 
aceleração em torno de 1% na Europa e de no máximo 1,5% nos Estados Unidos.”

Já o Brasil, segundo Maurício, deve ter um crescimento na margem de 3% ou 4% 
para o próximo ano. “Já estamos vendo os impactos e eles se processam dessa forma, 
via !nanciamento e preço de commodities.” O governo, no entanto, tem dado passos no 
sentido correto, antecipando o choque externo e fazendo uma política pró-ativa, como 
foi o caso da diminuição da taxa básica de juros. Além disso, o economista destaca a 
convicção do discurso federal em conter a expansão dos gastos públicos.

“Mas ainda é preciso muito esforço. O aumento do gasto com funcionalismo é pe-
queno, o investimento em infraestrutura em relação ao PIB está caindo e mesmo assim 
os gastos do governo aumentam 10% ao ano. Temos algumas raízes muito profundas”, 
ressalta Maurício.

Por outro lado, Paulo Tenani, economista-chefe da Pragma Patrimônio, acredita que 
a crise atual pode ser sim uma oportunidade. “A crise de 2008 veio com uma violência 
assustadora. Dessa vez, está chegando no Brasil de forma mais suave e talvez o País 
esteja usando isso para resolver alguns problemas do passado.” O economista a!rma 
que a questão dos juros altos sempre foi relacionada ao tamanho do Estado. “Já tivemos 
contas públicas mais desreguladas, melhores, e mesmo assim as taxas de juros perma-
neceram altas.”

As consequências de uma crise caem sobre os preços de commodities e nas exporta-
ções dos países emergentes. E a diferença básica entre a crise passada e a atual é que os 
instrumentos adicionais de política monetária, taxa de juros e política !scal nesses países 
já foram utilizados intensamente.

“Por isso, a di!culdade de recuperação será muito maior. Temos hoje os Estados Uni-
dos, a zona do euro e o Japão crescendo em um ritmo bastante lento e com uma forte 
presença in"acionária. A China, que deveria equilibrar esse cenário, também não deve 
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deixar de depender do mercado externo de uma hora para outra. Então, a perspectiva 
é de baixo crescimento, inclusive para o Brasil”, explica Élcio.

Segundo o economista do Banco do Brasil, talvez a in"ação diminua no futuro em 
função desse desaquecimento, pois o país irá crescer abaixo do seu potencial. Mas, por 
enquanto, Élcio a!rma que a torcida é para que o preço das commodities não despen-
que. “Pode até ser que metade das commodities caia, mas os alimentos devem manter 
seu preço ao longo do tempo, o que pode bene!ciar as exportações.”

Maurício compartilha da visão de Élcio e acredita que o Brasil irá passar por um perío-
do em que as economias avançadas, principalmente a zona do euro, irão crescer menos, 
com incertezas e volatilidade.

Em sua opinião, esse ambiente é menos favorável para o !nanciamento das contas 
externas para a expansão da demanda doméstica, o que leva, naturalmente, a uma 
taxa de crescimento mais baixa. Mas, para Maurício, com uma parte macroeconômica 
signi!cativa ajustada, o País está protegido de uma grave crise.

“Da mesma forma que não podemos ver uma recuperação como vimos em 2008 e 
2009, não devemos ver uma contração, uma recessão, uma volatilidade extrema no 
mercado de câmbio e uma queda abrupta no mercado acionário. Deve haver um ritmo 
de crescimento um pouco menor, com perspectivas não tão favoráveis, mas um merca-
do bastante estável, principalmente comparado com nosso histórico e com a conjuntura 
internacional”, acredita Maurício.

Paulo lembra que ainda há questões relacionadas à mudança de liderança do cresci-
mento global. “Saímos de um mundo conduzido pelos Estados Unidos para um liderado 
pela China, o que signi!ca uma queda de qualidade de crescimento muito forte.” Isso 
porque é um país que investe 43% do PIB, mas só cresce 8%.

Nesse sentido, Paulo destaca que o Brasil deve se preocupar em olhar para o seu 
mercado interno e fazer reformas para crescer mais fortemente sem contar com a ajuda 
do setor externo. “A economia global vive períodos difíceis e isso deve permanecer por 
um bom tempo.”

Eventos esportivos
Muito se espera da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016. Não só apenas 

pelo fato de o Brasil sediar importantes jogos, mas principalmente por representar um 
grande atrativo turístico e empresarial, o que signi!ca uma aceleração econômica signi-
!cativa para o País.

Mas, segundo Paulo, é preciso tomar alguns cuidados. “Temos o exemplo da Grécia, 
que também teve a Olimpíada e vimos no que deu. Acho que o Brasil está sendo um 
pouco mais cauteloso e espero que continue sendo.”

Paulo a!rma que esse momento é uma oportunidade para fazer diversos investimen-
tos necessários para aumentar a produtividade do País e melhorar sua infraestrutura. 
“Acho que ainda não sentimos o efeito na sua dimensão total. Talvez ele venha mais 
fraco do que nós esperamos.” Mas o economista reforça: “estamos vivendo períodos de 
Copa do Mundo e Olimpíada em um cenário onde a in"ação está ascendente aqui no 
Brasil e isso pode ser um problema mais para frente.”

Por outro lado, Paulo pondera que o Brasil precisa desses investimentos e dessas me-
lhoras em infraestrutura. O cuidado é que eles podem ser produtivos ou não. “A Grécia 
é um exemplo claro de investimentos mal feitos. Acho que estamos fazendo coisas que 
devem terminar de um lado positivo, mas é preciso cautela.”

De acordo com o Ministério do Esporte, a previsão de investimentos em infraes-
trutura (estádios, mobilidade urbana, portos e aeroportos, telecomunicação e energia, 
segurança e saúde e hotelaria) é de R$ 33 bilhões. As estimativas do Ministério é que o 
Brasil receba aproximadamente 3,7 milhões de turistas nessa época, o que representaria 
um incremento de R$ 9,4 bilhões na economia.
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No entanto, Maurício questiona: “e os turistas que não virão porque terá Copa?” 
Segundo o economista, transformar os eventos esportivos em números macroeconô-
micos é muito discutível. “A literatura econômica mostra que inegavelmente momentos 
como esses provocam efeitos psicológicos signi!cativos posteriormente. Aumenta a au-
tocon!ança e a exposição do país. Mas mesmo a literatura econômica não é inequívoca 
em achar um impacto quanti!cado de eventos esportivos no crescimento”, completa 
Maurício.

Élcio acredita que os jogos já serão positivos para a economia pela criação de toda 
uma indústria de serviços para atender as necessidades da população. “Mas é preciso 
ver se isso será duradouro ou não.”

Competitividade
Nos últimos anos, o Brasil vem ganhando destaque entre os países emergentes e se 

tornando cada vez mais competitivo em diversos setores. No entanto, alguns problemas 
estruturais ainda devem ser superados nesse sentido.

O Brasil, segundo Élcio, nunca foi um país que investiu muito em inovação, algo de 
extrema importância para a competitividade. Um dos benefícios do câmbio valorizado 
é justamente o aumento da competitividade e a importação de tecnologia. “Quando 
olhamos a importação de máquinas e equipamentos nos últimos anos, percebemos algo 
muito signi!cativo. O Brasil se modernizou com as importações.”

Acima da esq. p/ dir: José Claudio Securato (Saint Paul); Elcio Gomes Rocha (Banco do Brasil); 
Mauricio Molan (Banco Santander); Paulo Tenani (Pragma)

Matéria de Capa

PERSPECTIVAS
MAURÍCIO MOLAN, 
BANCO SANTANDER

“2012 será um ano importan-
te em três aspectos. Primeiro, 
veremos qual o mecanismo de 
política monetária que irá pre-
dominar: se será taxa de juros 
como instrumento e a in"ação 
como objetivo, ou se será a 
taxa de juros como o objetivo. 
Segundo, como o governo irá 
manejar a política !scal. E ter-
ceiro, à medida que baixamos a 
perspectiva de crescimento para 
algo mais moderado, é hora de 
começar a de!nir alguns fatores 
fundamentais para aumentar a 
aquecer a economia interna, já 
que não podemos mais contar 
com o setor externo. Será um 
ano de de!nição.”

Na opinião de Maurício, o ce-
nário mais provável é de manu-
tenção da medida provisória que 
trata do aumento do Imposto 
sobre Operações Financeiras 
(IOF) em contratos de derivati-
vos vinculados à taxa de câmbio 
do dólar. Segundo ele, esse im-
posto não é a grande saída para 
controlar o mercado de câmbio, 
como parece ter sido a intenção 
do Banco Central. “Isso tira a 
liquidez do mercado de deriva-
tivos e acentuou a volatilidade 
do câmbio logo quando a crise 
se agravou.” No entanto, o eco-
nomista a!rma que, provavel-
mente, o governo deve zerar a 
alíquota para que ele tenha esse 
instrumento.

Esq. p/ dir: Keyler C. Rocha (IBEF SP); José Ro Lorenzi (BEF Investimentos do Brasil); Elcio Gomes Rocha 
(Banco do Brasil); Rubens Batista (KF Group)
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Visão Geral

Outra di!culdade está ligada à mão de obra quali!cada. “Esse é um gargalo de diver-
sas empresas, reforçando o não-investimento em educação. Não nos preocupamos em 
formar essa mão de obra e hoje estamos tendo que importá-la. O que ganha produtivi-
dade e competitividade é investimento”, ressalta Élcio.

O economista acredita que, em termos agregados, para o Brasil crescer de forma 
sustentável, seria preciso investir de 24% a 25% do PIB. Esse montante só foi investido 
na década de 70 e 80, quando aconteceu o milagre brasileiro. Depois disso, a trajetória 
de investimento brasileiro foi decadente, chegando a 14% do PIB. “A conta disso vem 
na forma de uma economia que perde competitividade, que também tem a ver com 
o setor de infraestrutura.” Élcio destaca que tudo é uma questão de investimento e 
infraestrutura adequada para que o país possa competir e evitar desperdícios. Ou seja, 
diminuir o chamado custo-brasil.

“É difícil competir com a infraestrutura que temos, com a carga tributária que temos, 
com a mão de obra que temos, com a legislação trabalhista que temos e com o nível de 
educação que temos. O que dá para resolver de imediato? Câmbio e juros”, completa 
Maurício.

Além disso, Maurício destaca o problema da desindustrialização. “A produção in-
dustrial no mundo está crescendo em um ritmo muito menor do que há algum tempo.” 
Segundo ele, esse é um dos fatores estruturais por trás dessa di!culdade em competir.

Com esse cenário de desaquecimento das economias, o Brasil deve enfrentar um 
período mais adverso em termos de demanda de produto, principalmente os industria-
lizados. “Os emergentes podem ajudar os países desenvolvidos no consumo, mas não 
irão substituí-los”, acredita Maurício.

Aprendizados
Mas o que podemos aprender com todas essas turbulências? A crise de 2008 tor-

nou o Brasil um país mais maduro e mais preparado para enfrentar outros choques 
econômicos. Maurício destaca que os depósitos compulsórios são uma das lições mais 
importantes que o País aprendeu. No Brasil, o valor é de 42% (percentual que o banco 
deve deixar na conta do que é depositado), enquanto nos Estados Unidos é de 10%, na 
Europa é de 2% e na Inglaterra é de 0%. Com esses depósitos compulsórios elevados, o 
Brasil conseguiu se comportar bem durante a crise e o Banco Central ainda teve condi-
ções de reduzi-los nos momentos mais difíceis.

“Acho isso um grande aprendizado: a condução da política monetária e o tamanho 
dos depósitos compulsórios em relação aos outros países. Não sei se os países desenvol-
vidos já aprenderam essa lição”, completou Maurício.

PERSPECTIVAS
PAULO TENANI,
PRAGMA PATRIMÔNIO

“Vejo 2012 como um ano cal-
mo e com alguma previsibilida-
de. 2010 foi um ano de eleição 
e de encerramento de um ciclo 
governamental e, por isso, tinha 
que acabar com um crescimen-
to mais forte. Esse é ainda um 
ano de entrada do governo, em 
que os ministérios estão sendo 
colocados à prova. Não sei se 
o Brasil está rodando com uma 
capacidade governamental e 
como será no ano que vem. 
Acredito que em 2012 será um 
pouco melhor. Compartilho um 
pouco dos números que foram 
apresentados no seminário. 
Acho que o País deve ter um 
crescimento entre 3% e 4% em 
2012, com a in"ação sob contro-
le, mas não no centro da meta.

No panorama global, o 
processo de rebalanceamento 
das economias mundiais deve 
continuar com riscos elevados. 
A Europa deve passar por uma 
leve recessão e os Estados Uni-
dos deve crescer com um pouco 
mais de força. Mas teremos ain-
da grandes riscos no ambiente 
externo. Aqui no Brasil, teremos 
um cenário de juros mais baixos, 
um câmbio mais normalizado e 
uma in"ação mais alta do que 
o mercado está achando, mas 
nada assustador.”
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Matéria de Capa
Segundo Élcio, um dos aprendizados de 2008 foi que a política !scal e a monetária 

devem andar juntas. “É isso que estamos fazendo agora, diferentemente do passado, 
onde cada uma agia de uma forma: o Banco Central contendo e o governo expandindo. 
Esse ganho é o que vai nos permitir ter uma taxa de juros menor no futuro.”

Depósitos compulsórios

Depósito compulsório é um dos instrumentos que o Banco Central pode 
utilizar para controlar a quantidade de dinheiro que circula na economia. 
O mecanismo in"uencia o crédito disponível e as taxas de juros cobradas. 
Por determinação legal, os bancos comerciais e outras instituições !nan-
ceiras são obrigados a depositarem, junto ao Banco Central, parte de suas 
captações em depósitos à vista ou outros títulos contábeis.

O mercado vem discutindo a utilização da política de compulsórios como forma de 
combate à in"ação. Na década de 80, segundo Paulo, muitos países abandonaram esse 
mecanismo para usar a política de juros. Tanto uma quanto outra tem suas vantagens 
e desvantagens.

Paulo Tenani a!rma que a política de compulsórios, apesar de ser um pouco mais 
dura, age diretamente sobre a taxa de in"ação. “Quando o choque vem do mercado de 
bens, a melhor política é a de compulsórios. Mas se o choque é do mercado monetário, 
o mais indicado é a política de juros.” O problema, segundo ele, é achar que só existe um 
instrumento de combate à in"ação.

Em novembro de 2008, como resposta à crise !nanceira mundial e a consequente 
contração de crédito, o Banco Central do Brasil reduziu o valor do compulsório de 45% 
para 42%. De acordo com José Claudio Securato, em 2012, esse valor deve aumentar 
para 44% e, em 2014, para 46%. “O Conselho Monetário Nacional já se posicionou. 
Não vejo uma agressividade maior do que essa, até porque isso pode in"uenciar princi-
palmente na atividade bancária. E o Brasil não é um país ‘bancarizado’.”

José Claudio destaca que o aumento do compulsório segura o crédito e diminui a 
quantidade de liquidez da economia, resultando em um menor crescimento econômi-
co e um maior controle in"acionário. Mas, em sua opinião, o principal instrumento de 
combate à in"ação continua sendo a taxa de juros. “O Brasil tem uma sensibilidade 
muito forte para juros. Você mexe nos juros e logo sente a atividade econômica sofrer 
esse efeito. Os juros pode não segurar o preço do serviço, mas controla outros tipos de 
consumo, como duráveis e semi-duráveis.”

Cenário chinês
Mas e como a China vai reagir dentro desse cenário de crise? Na opinião de Élcio, é 

provável que a China desacelere, porque ela depende dos Estados Unidos e da Europa 
para exportar seus produtos. “Sem esse mercado consumidor, ela não vai conseguir 
crescer 10%. Vai crescer 9,5% ou, o mais provável, menos de 9%.” Mas, segundo ele, 
se a China desaquecer no ritmo de 2008, próximo a 7%, pode prejudicar o Brasil em 
relação às commodities. “O que ainda segura o preço das commodities é o crescimento 
razoável da China.”

Portanto, para o economista do Banco do Brasil, o cenário da China é talvez mais im-
portante para o Brasil do que os agentes da Europa e dos Estados Unidos. “Esperamos 
que a China cresça entre 8% e 9%, sustentável por investimentos e por um mercado 
doméstico ainda em expansão.”

Atualmente, há uma maior preocupação em alavancar o mercado doméstico chinês. 
“Já se fala em um aumento real do salário, já existem sindicatos mais fortes e um gover-
no que não reage a isso, porque sabe que para tornar a China menos dependente das 

Elcio Gomes Rocha (Banco do Brasil)

PERSPECTIVAS
ÉLCIO GOMES ROCHA, 
BANCO DO BRASIL

“2012 será um ano de grandes 
expectativas em relação às so-
luções esperadas para os países 
desenvolvidos. Deve ser um ano 
de acomodação e se isso acon-
tecer será muito favorável para 
o Brasil. Um crescimento de 
3,5% pode parecer baixo, mas 
acho bem razoável nesse cená-
rio em que estamos vivendo.”

Élcio vê de forma positiva o 
início do governo Dilma, mas 
a!rma que a sua grande preo-
cupação é em relação à in"ação. 
“Mesmo que a política !scal es-
teja no sentido correto e a políti-
ca monetária esteja antecipando 
um problema, acho imprudente 
não cuidar da situação da in"a-
ção. É a primeira vez que o Ban-
co Central reduz a taxa de juros 
com uma in"ação acumulada 
acima do teto da média e com 
expectativas também sinalizan-
do acima da média.”
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exportações é preciso construir esse mercado interno, via consumo”, explica Élcio.
Nesse sentido, o economista destaca que, no curto prazo, a China deve continuar dependendo das exportações, mas, no longo ou 

médio prazo, a transferência do aumento do PIB para o mercado interno vai acontecer naturalmente.

Japão
No início do ano, a economia japonesa deu um salto, em função do terremoto, quando foi subestimado o impacto que isso poderia 

ter na economia global. “Ninguém olhava para o Japão e todo mundo achou que o terremoto não teria impacto nenhum. Mas vimos 
uma desaceleração mais forte na economia americana em função do desastre. Agora, na recuperação dos Estados Unidos, também 
podemos associá-la em parte a retomada da produção de veículos da economia japonesa”, ressalta Maurício.

E quais são as expectativas para esse mercado? Maurício acredita que o Japão deve continuar sendo um exportador de capital 
barato, pois a taxa de juros do país é muito baixa. Um segundo ponto citado pelo economista é o fato de o Japão ser um modelo para 
outras economias. “Após um determinado momento, o país passou a ter uma dívida muito alta, perdeu sua capacidade de crescer e 
criou uma pirâmide desfavorável para a expansão econômica, que é para onde caminha a Europa.” Os Estados Unidos e a zona do 
euro devem olhar para o Japão e perceber o que foi feito de correto na economia e pode ser aplicado, e o que foi equivocado.

O cenário não é dos melhores. Após o colapso imobiliário em 2008, o mundo enfrenta uma crise de dívida soberana que parece 
não ter !m. Em meio a esse ambiente, a economia brasileira também apresenta alguns percalços. “É como se o Brasil tivesse atingido 
o seu limite de crescimento. Temos uma demanda forte, mas não conseguimos produzir mais. A economia desacelera, ou porque o 
mercado de trabalho está muito apertado ou porque as empresas estão com pouca capacidade. Quando isso acontece, a única ma-
neira de crescer é investir mais”, explica Paulo.

Segundo ele, o processo de desaquecimento da economia já veio forte nesse ano. Para 2012, o País deve crescer próximo a 3,5%. 
Mas, se não houver investimentos e um papel maior do setor público, a taxa de crescimento deve ser em torno de 3%.

PERSPECTIVAS PARA 2012
Mercado de trabalho

A informalidade no mercado de trabalho é uma questão histórica na economia brasileira e está totalmente relacionada com a com-
plexidade do sistema tributário e a carga que cai sobre as empresas.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho, de janeiro a outubro deste ano, o número de novos empregos com carteira assi-
nada atingiu 2,24 milhões.

“Temos que olhar para o que está acontecendo na Europa, onde a Espanha está com uma taxa de desemprego de 20% e grande 
parte disso se deve à rigidez das cargas trabalhistas. Está provado que o rigor dos impostos trabalhistas, ao longo do tempo, traz mais 
malefícios do que benefícios. Tomara que o Brasil não siga por aí”, analisa Élcio.

Em 2010, o PIB brasileiro fechou com um crescimento de 7,5%. Neste ano, o País está crescendo a um ritmo de 3%. Dessa forma, é 
natural que a geração de emprego também desacelere. “Criar 200 mil empregos por mês, como nós criamos, é uma situação invejável 
para qualquer país do mundo”, ressalta Élcio. Para ele, é provável que isso não consiga se manter nesse ritmo e caia um pouco para 
180 mil e em 2012 um pouco menos do que isso.

“O desemprego age com defasagem em relação à produtividade. Dessa forma, isso só deve repercutir em 2012, mas nada alarman-
te. Acho que o Brasil vai continuar com uma das menores taxas de desemprego do mundo”, diz Élcio.

Visão Geral
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Já Maurício acredita em uma ligeira elevação do desemprego de 0,5 ponto percentual até meados do ano que vem, em função dessa 
desaceleração do crescimento econômico.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geogra!a e Estatística (IBGE), em setembro, a taxa de desemprego foi estimada em 6% 
para o conjunto das seis regiões metropolitanas do País, mesmo valor da veri!cada em agosto. Em relação ao mesmo período de 2010, 
quando a taxa foi de 6,2%, o quadro é de estabilidade.

Câmbio
Em relação ao câmbio, Maurício acredita que deve !car bem menos volátil do que foi em 2008 e 2009. “O governo está adotando 

medidas e se mostrando mais disposto a evitar uma volatilidade elevada para a taxa de câmbio.” O economista destaca que a tendên-
cia será dada em grande parte pelos preços de commodities, que são fundamentais para a determinação da taxa de câmbio no longo 
prazo. Para o ano que vem, as commodities devem apresentar uma ligeira alta, o que deve contribuir de forma signi!cativa para que 
o câmbio se mantenha forte ou até se aprecie um pouco.

“Portanto, para esse ano, nossa projeção é de R$ 1,75. Para 2012, prevemos um câmbio de R$ 1,65, se a economia normalizar e o 
preço de commodities apresentar uma ligeira elevação”, aponta Maurício.

Na opinião de Paulo, há algumas variáveis que determinam a taxa de câmbio: movimento do dólar no mercado global (indo na dire-
ção de uma apreciação do real), diferencial de juros (depreciação do real), conta corrente (depreciação do real) e preço de commodities 
subindo (apreciação do real). “Ou seja, temos duas forças indo contra e duas a favor.”

Élcio acredita em um câmbio em torno de R$ 1,70 para 2012, ligeiramente menor do que está acontecendo hoje. Para ele, o diferen-
cial de juros deve sim diminuir, mais ainda será muito favorável.

Juros
Com a situação do cenário externo se agravando a partir do segundo semestre deste ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) 

iniciou um processo de redução da taxa básica de juros, levando a taxa básica de juros (Selic) a 11%. Maurício a!rma que, ao longo do 
ano que vem, deve haver uma estabilidade, caso o cenário internacional não se agrave signi!cativamente.

Paulo compartilha da mesma opinião e acredita que o Banco Central está se preparando para um processo de redução da taxa de 
juros. Para tanto, o economista a!rma que o governo começará a utilizar outro arsenal para combater a in"ação. “Muito provavel-
mente ele irá adotar mais compulsórios. O problema é que esse instrumento é agir com extrema força sobre a taxa de in"ação. Não 
é um mecanismo leve como a in"ação.”

Na opinião de Paulo, antes de 2008, havia um consenso monetário de que o único instrumento para controlar a in"ação e liberali-
zação do mercado !nanceiro era a política de juros. Isso agora está mudando. “Nos países desenvolvidos, por exemplo, a taxa de juros 
não é o único mecanismo usado para combater a in"ação.”

Nesse sentido, o economista acredita que o Brasil irá desvincular os juros do controle à in"ação, que poderá ser feito com outros 
instrumentos. Por isso, a taxa deve começar a ceder.

“A in"ação vai subir não por causa dos juros, mas pelo problema de demanda inicial. E quando o Banco Central perceber que esse cus-
to está maior do que o desemprego, ele irá usar o compulsório para controlar. Mas não acho que isso deva acontecer no ano que vem.”

In!ação
De acordo com o último Relatório Trimestral de In"ação divulgado pelo Banco Central em setembro, o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA) – índice o!cial de in"ação do Brasil – acumulou uma variação de 4,42% nos oito primeiros meses do 
ano, ante 3,14% no período correspondente de 2010. Em 12 meses, o indicador atingiu 7,23% contra 6,55% em maio.

Segundo a Pesquisa Focus – Relatório de Mercado de setembro, as medianas das projeções relativas às variações anuais do IPCA 
para 2011 e 2012 atingiram 6,4% e 5,3%, respectivamente, ante 6,2% e 5,1, ao !nal de junho.

Para esse ano, Élcio prevê que a in"ação deve terminar em torno de 6,5%, com um risco de estourar ligeiramente a meta. Já para 
2012, o economista acredita em uma taxa de 5,5%. “O setor de serviços é o que tem a in"ação mais forte (9%), e tende a permanecer 
assim, trazendo o maior risco comercial.”

Maurício a!rma que será difícil ver a in"ação convergindo para a meta no ano que vem. Mas, segundo ele, uma projeção de 5,7% 
já implica em uma redução muito importante da in"ação, que atualmente está em 7,3%.

Segundo ele, o Banco Central tem como diretriz por lei cumprir uma meta de in"ação. “De repente, por algum motivo, as expectati-
vas convergiram para um número mais elevado e começaram a considerar uma meta de 6,5%. Mas a meta de!nida por lei é de 4,5%.”

A legislação brasileira permite um intervalo de tolerância de dois pontos percentuais para cima e para baixo para acomodar possíveis 
choques, quando o preço de commodities sobe ou cai, por exemplo. “Mas a meta é uma só. Se o governo não estivesse em linha com 
essa diretriz, ele mesmo poderia mudá-la”, pondera Maurício.

Matéria de Capa
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Muitas são as expectativas para 2012. Segundo os economistas, deve ser um ano de resoluções. Os países da zona do euro devem 
continuar enfraquecidos e os Estados Unidos devem crescer em um ritmo lento. O Brasil, por sua vez, após algumas medidas e apren-
dizados, deve enfrentar esse período de turbulência com mais segurança. A taxa de crescimento não será alta, mas será razoável para 
um momento de crise. Um ano de decisões e de!nições. 
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Artigo

Contextualização da Proposta
A !loso!a subjacente aos modelos de 

credit scoring é pragmática e empírica. 
O principal objetivo dos modelos de credit 
scoring é predizer o risco de crédito e não 
explicá-lo. Sobre esse aspecto, alguns pes-
quisados na área de crédito justi!cam que, 
apesar de excelente desempenho e da am-
pla aceitação em várias regiões do mundo, 
os modelos de credit scoring são por vezes 
criticados por serem forçados ou associati-
vos, empíricos e sem embasamento teóri-
co. Seja qual for o uso, o ponto vital destes 
modelos é predizer o risco de crédito, sem, 
contudo, precisar explicar por que alguns 
consumidores tornam-se inadimplentes e 
outros não. Em outro sentido, esses pes-
quisadores ressaltam que a força dos mo-
delos de credit scoring está justamente em 
sua metodologia e no fato de os dados se-
rem derivados empiricamente.

O pragmatismo e empirismo do credit 
scoring implica que qualquer característica 
do tomador de empréstimo e de seu am-
biente, que ajude predizer o risco de cré-
dito, deveria ser utilizada no sistema de 
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Por Pablo Rogers, vencedor do Prêmio Revelação IBEF SP/KPMG 2011

pontuação. Muitas dessas características/
variáveis são obviamente relacionadas ao 
risco de inadimplência: a) algumas dão a 
idéia de estabilidade do consumidor – tem-
po de residência, tempo no emprego atual; 
b) outras de so!sticação do consumidor – 
se possui conta corrente e cartão de crédi-
to, tempo de relação com o banco atual; c) 
outras dão a visão da capacidade !nanceira 
do consumidor – renda, pro!ssão, emprego 
do cônjuge; d) enquanto outras mostram 
possíveis despesas – número de !lhos, de-
pendentes. No entanto, não há necessida-
de de justi!car a inclusão de qualquer vari-
ável. Se ajudar a predizer o risco de crédito, 
a variável deverá ser utilizada.

Contrário a essa !loso!a e empirismo 
vivenciada no desenvolvimento de modelos 
de credit scoring, o presente trabalho teve 
como proposta apresentar um modelo de 
credit scoring para pessoas físicas baseado 
em variáveis e escalas psicológicas, tendo 
como arcabouço teórico a literatura de Psi-
cologia Econômica.

A Psicologia Econômica pode ser de-
!nida como o estudo do comportamento 
econômico de indivíduos e grupos ou uma 
busca para compreender a experiência 
humana e o comportamento humano em 
contextos econômicos. Essa disciplina per-
tence a uma linhagem que conta com a 
Economia Política e a Psicologia como ge-
nitoras, especialmente nas suas modalida-
des experimental e aplicada, derivando-se, 
mais recentemente, da Psicologia Social.

Segundo Kirchler e Hölzl (2003), na 
Economia os modelos de tomada de de-
cisões, utilizados para explicar e prever 
o comportamento econômico, tomando 
por base alguns axiomas sobre a lógica do 
comportamento econômico, são formais e 
complexos. Na Ciência Econômica Clássi-
ca, a Psicologia não costuma ser levada a 
cabo, “restringindo-se a examinar decisões 
sobre a alocação de recursos !nitos sobre 
a premissa da racionalidade e maximização 
de utilidade” (FERREIRA, 2008, p. 19). 
A Psicologia Econômica, por sua vez, for-
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nece modelos econômicos descritivos, e 
não normativos, como faz a Economia.

A Psicologia Econômica aborda ques-
tões no âmbito do cotidiano das pessoas, 
como trabalho e desemprego, processos 
e decisões sobre compras, poupança, in-
vestimentos, endividamento, impostos, 
respostas à publicidade e apostas. Fer-
reira (2008) expande esses tópicos e cita 
diversas áreas investigadas pela Psicologia 
Econômica, entre as quais: escolha e teoria 
de decisão (por exemplo, decisão sob ris-
co, comportamento de escolha, formação 
de preferência), socialização econômica, 
atitudes e comportamentos !nanceiros, 
comportamento !nanceiro doméstico (por 
exemplo, poupar, crédito e empréstimo, 
dívida), investimento e mercado acionário, 
signi!cado do dinheiro, in"ação, impostos, 
psicologia do consumidor (por exemplo, 
comportamento do consumidor, expecta-
tivas do consumidor, marketing e publicida-
de, atitude do consumidor).

No que concerne ao assunto crédito, 
débito ou endividamento, foram empre-
endidas diversas pesquisas por psicólogos 
econômicos nas duas últimas décadas, que 
buscaram entender o per!l psicológico, 
principalmente do ponto de vista compor-
tamental, dos indivíduos que têm maior 
propensão a tomar crédito, endividar-se e 
ter problemas de endividamento. Além de 
variáveis demográ!cas (controle), conheci-
das pelos analistas de crédito e comumente 
utilizadas em modelos de credit scoring, es-
sas pesquisas adicionaram fatores relacio-
nados a atitudes em relação ao dinheiro, 
autoe!cácia, lócus de controle, otimismo, 
autoestima, comportamento compulsivo, 
atitudes em relação ao débito e crédito, 
autocontrole, comportamento de consu-
mo, socialização econômica, educação 
!nanceira, comparação social e horizonte 
temporal. Isso para buscar explicar por que 
alguns indivíduos possuem problemas com 
débito/crédito enquanto outros não.

Cabe ressaltar que as pesquisas sobre 
crédito, débito e endividamento, realiza-
das no âmbito da Psicologia Econômica, 
não foram desenvolvidas sob o olhar do 
Analista de Crédito, mas de pesquisadores, 
cuja maioria estava preocupada com ques-

tões sociais, econômicas e psicológicas dos 
problemas advindos do endividamento das 
populações. Nesse sentido, aproveitou-se 
dessa literatura para elencar potenciais va-
riáveis e escalas psicológicas que poderiam 
explicar a condição de inadimplência dos 
indivíduos e, assim, construir um modelo 
de credit scoring para pessoas físicas apenas 
com variáveis de cunho psicológico.

Escopo do Modelo Proposto
O foco do modelo foi pela avaliação do 

risco do cliente (pessoa física) com o objeti-
vo de aprovar ou não uma nova solicitação 
de crédito, restringindo outros !ns ineren-
tes aos modelos de credit scoring, tais como: 
1) avaliação do risco da operação; 2) preci-
!cação da operação; e 3) determinação de 
garantias ou processo de cobrança. Nesse 
sentido, pode-se argumentar que o modelo 
proposto apresenta-se como um modelo 
de credit scoring genérico para solicitações 
de novos clientes (application scoring), pois 
não será desenvolvido para uma operação, 
produto ou mercado especí!co.

Com o questionário de pesquisa formu-
lado buscou-se a parceria com um instituto 
de pesquisa para aplicá-lo. Depois de várias 
sondagens, em janeiro de 2010, foi fechada 
a parceria com o Instituto Veritá, empresa 
com mais de 15 anos de atuação na realiza-
ção de pesquisa de campo, para realização 
de 1.000 questionários ao longo dos meses 
de fevereiro, março e abril de 2010 em uma 
amostra da população Uberlândia-MG. 
Ao !nal do mês de abril, especi!camente 
no dia 23/04/2010, os CPF’s dos indivíduos 
da amostra foram pesquisados na base de 
dados da SPC Brasil. Antes de começar a 
entrevista, foi requesitado que o indivíduo 
informasse seu CPF e, caso essa informa-
ção fosse recusada, a pesquisa era !nali-
zada. Antes, o pesquisador explicava ao 
entrevistado os motivos da pesquisa, sem 
entrar em detalhes, apenas informando 
que se tratava de um estudo, cujo objetivo 
era analisar como as pessoas tomam deci-
sões econômicas.

No fechamento da pesquisa foram ob-
tidos 975 questionários respondidos, com 
CPF’s, sendo que, após a consulta na 
base de dados da SPC Brasil, eliminou-se 

128 indivíduos, devido ao número do CPF 
constar como inválido. Nesse caso, obtive-
ram-se 847 indivíduos para fazer parte da 
amostra de construção do modelo.

A partir das informações da SPC Brasil, 
de!niu-se inadimplência (variável depen-
dente do modelo) da seguinte forma: com 
o número de cheques sem fundo registrado 
no CCF (Cadastro de Cheque sem Fun-
do), independentemente da data de inclu-
são, construiu-se a variável NCHEQUE; 
com o número de pendências !nanceiras, 
independentemente de seus valores e 
data de inclusão, foi construída a variável 
NPENFIN. Se o indivíduo apresentou pelo 
menos duas restrições !nanceiras (soma 
das variáveis NCHEQUE e NPENFIN), 
foi considerado como inadimplente (variá-
vel CRED = 0), caso contrário, o indivíduo 
faz parte do grupo de adimplente (variável 
CRED =1).

Infelizmente, devido à falta de espaço, não 
discutiremos outros detalhes operacionais 
e estatísticos para o desenvolvimento do 
modelo. Adiante discuto, de forma suscin-
ta, os principais achados e justi!cativas das 
variáveis psicológicas que !zeram parte do 
modelo !nal. Em minha tese, que pode ser 
acessada no banco de teses da USP, mostro 
o passo-a-passo para auxiliar pesquisadores 
e/ou analistas de crédito que desejem rea-
plicar o modelo. Uma compilação das variá-
veis torna-se apresentada no !nal do artigo 
(apêndice), onde é proposto um modelo de 
!cha cadastral de análise de crédito.

Modelo PsicoScoring®

A fórmula de escoragem do modelo pro-
posto, denominado PsicoScoring®, encon-
tra-se na Tabela 1. As estatísticas de ajustes 
do modelo proposto, como apresentado na 
Tabela 2, mostraram-se muito boas, e no 
caso da estatística KS (40,4%), próxima do 
excelente para modelos de application sco-
ring. A equação do Modelo PsicoScoring® 
é altamente signi!cativa, com LR x2 (17) 
= 99,638 (p-valor = 0,000), de forma que 
se aceita que os coe!cientes do modelo, 
no seu conjunto, sejam estatisticamente 
diferentes de zero. O Teste de Hosmer e 
Lemesshow foi computado em 7,559 com 
p-valor = 0,478.
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Modelo PsicoScoring®

Estatísticas de ajuste do Modelo PsicoScoring®

Tabela de classi!cação do Modelo PsicoScoring®

Variável B S.E. Wald Df Sig. Exp(B)
95% C.I. EXP(B)

Inferior Superior

DESIG ,083 ,024 12,316 1 ,000 1,086 1,037 1,138

CONFLIT_T1 -1,336 ,442 9,131 1 ,003 ,263 ,111 ,625

ALTRUIS ,044 ,025 3,145 1 ,076 1,045 ,995 1,097

SOFRIM_T2 2,617 ,718 13,289 1 ,000 13,695 3,353 55,931

ESDNEG_T1 -3,081 ,835 13,628 1 ,000 ,046 ,009 ,236

ESDNEG_T2 -1,678 ,539 9,709 1 ,002 ,187 ,065 ,537

ESDNEG_T3 -1,695 ,479 12,503 1 ,000 ,184 ,072 ,470

AUTOEFIC_T1 -1,373 ,476 8,320 1 ,004 ,253 ,100 ,644

AUTOEFIC_T2 -,819 ,380 4,635 1 ,031 ,441 ,209 ,929

AUTOEFIC_T3 -1,116 ,407 7,532 1 ,006 ,328 ,148 ,727

AUTOEFIC_T4 -2,150 ,546 15,489 1 ,000 ,117 ,040 ,340

CLASIFCB -1,275 ,400 10,134 1 ,001 ,280 ,128 ,613

CC13 -,691 ,343 4,058 1 ,044 ,501 ,256 ,981

CC15 -,718 ,343 4,388 1 ,036 ,488 ,249 ,955

CC16 ,583 ,326 3,193 1 ,074 1,791 ,945 3,395

ALCOOL -1,483 ,436 11,548 1 ,001 ,227 ,097 ,534

CIGARRO_T -,681 ,336 4,105 1 ,043 ,506 ,262 ,978

Constante -1,133 1,028 1,214 1 ,271 ,322

Amostra de Desenvolvimento Amostra de Teste Amostra Total

Cox Snell R2 Nagelkerke R2 Count R2 Taxa de Acerto KS ROC

0,230 0,330 0,798 74,6 40,4% 0,759

Observado

Previsão

Amostra desenvolvimento Amostra teste

Classi!cação do crédito Classi!cação do crédito

Mau 
crédito

Bom 
crédito

% 
correta

Mau 
crédito

Bom 
crédito

% 
correta

Modelo 
Ponto de 
corte = 

0,5

Classi!cação 
do Crédito 

% Total

Mau crédito 48 60 44,4 12 32 27,3

Bom crédito 17 257 93,8 12 117 90,7

79,8 74,6

Discussão dos resultados

As variáveis oriundas da Escala do Signi!cado do Dinheiro (ESD) mostraram-se fortes 
candidatas para explicar a condição de inadimplência dos indivíduos da amostra. Apesar 
de qualquer conclusão ser especulativa e exploratória, pelo uso pioneiro da ESD para o 
presente !m, a leitura de Tokunaga (1993), Hayhoe et al (1999), Roberts e Jones (2001), 
Norvilitis et al (2003) e Stone e Maury (2006) permitiu esperar que as dimensões negativas 
relacionadas com o dinheiro (CONFLIT, SOFRIM, DESIG e ESDNEG) estariam mais 
associadas a indivíduos com problemas com dívidas.

Como colocam Stone e Maury (2006), apenas um conjunto de características isoladas 
(socioeconômica, institucional e situacional e psicológica) não é su!ciente para discriminar 
os indivíduos, pois a condição de endividado depende de um conjunto multifacetado de 

fatores, tais como: atitudes, hábitos, admi-
nistração do dinheiro, habilidade de predi-
zer rendas futuras, obsessão, inadequação 
e retenção em relação ao dinheiro.

Contreras et al (2006) colocam que o 
mau uso do crédito e maus hábitos de en-
dividamento podem estar sendo afetados 
pelo baixo sentimento de autoe!cácia. Sob 
essa perspectiva, esperar-se-ia que os es-
cores da variável AUTOEFIC nos bons 
créditos fossem maiores do que os dos 
maus créditos, e os coe!cientes das vari-
áveis AUTOEFIC_TX fossem positivos. 
As dummies da variável AUTOEFIC fo-
ram todas negativas e a média dos escores 
dos adimplentes foi menor do que do grupo 
de inadimplentes.

Entretanto, torna-se importante salien-
tar que a autoe!cácia é de!nida como a 
crença que o indivíduo tem sobre sua ca-
pacidade de organizar e executar ações 
exigidas para manejar uma ampla gama de 
situações desa!adoras, inclusive aquelas 
prospectivas, de maneira e!caz, ou seja, 
conseguindo alcançar os objetivos especí-
!cos propostos. De maneira mais simples 
seria a avaliação que o indivíduo faz de sua 
habilidade em realizar uma tarefa dentro 
de certo domínio, ou o julgamento das suas 
próprias competências ou capacidades de 
ações exigidas para realizar os desempe-
nhos planejados. A autoe!cácia está for-
temente relacionada a outros constructos, 
inclusive, autoestima, lócus de controle, 
excesso de con!ança e otimismo.

No que diz respeito ao crédito, o otimis-
mo pode levar a expectativas confortáveis 
de renda futura e encorajar indivíduos a 
consumir no presente e a se endividar para 
justi!car suas aquisições. A tendência em 
superestimar a renda futura está positiva-
mente relacionada aos níveis atuais de dí-
vida de um indivíduo. Posto dessa forma, 
esperar-se-ia um coe!ciente negativo dos 
constructos otimismo e excesso de con-
!ança e, no que parece, a variável AUTO-
EFIC está captando essa informação no 
modelo !nal.

Nos dados da pesquisa, notou-se uma 
estreita relação das compras compulsivas 
com a condição de crédito dos indivíduos, 
o que foi comprovado pela forte relação 
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entre classi!cação de comprador compul-
sivo, dada pela escala de Faber e O’Guinn 
(1992), e a variável CRED. Ademais, a va-
riável CLASIFCB colocada em conjunto 
com as outras variáveis nos modelos, mos-
trou-se altamente signi!cativa e de acordo 
com o esperado.

Em relação às variáveis CC13, CC15 e 
CC16, os resultados do modelo !nal coa-
dunam com Lea et al (1995). Indivíduos que 
consideram presentear crianças e amigos 
em datas comemorativas como uma ne-
cessidade, mesmo que muitas pessoas as 
considerem luxo, possuem maior chance 
de encontrar-se no grupo de inadimplentes. 
No que parece, o inapropriado comporta-
mento de consumo pode ajudar a prever a 
condição de inadimplência do indivíduo.

Problemas de autocontrole, identi!cados 
pelas variáveis ALCOOL e CIGARRO_T, 
mostraram-se importantes para identi!car 
indivíduos com tendências de ter maiores 
problemas com dívida. Os sinais dos coe!-
cientes foram conforme o esperado e rela-
taram que pessoas com baixo autocontro-
le: bebem em média mais de quatro copos 
de bebida alcoólica no dia ou são fumantes; 
têm maior probabilidade de serem classi!-
cados como mau crédito. Nesse sentido, 
os resultados coadunam-se com os de We-
bley e Nyhus (2001) e Vio (2008).

Considerações Finais
A literatura sobre crédito no Brasil, no 

contexto da administração !nanceira, tem-
-se concentrado na discussão dos modelos 
para carteiras de créditos: avanços e aplica-
bilidade na esfera nacional; e na compara-
ção das técnicas para desenvolvimento de 
modelos de credit scoring. Especi!camente, 
em relação aos modelos de credit scoring, 
acredita-se que a preocupação com as téc-
nicas para estimação da fórmula de esco-
ragem dos modelos tem sido exacerbada 
e passa a ser descabida, à medida que os 
estudos têm provado que não existe uma 
técnica superior a outra para melhorar o 
poder preditivo dos modelos. Nesse sen-
tido, o avanço natural deve ser na busca 
por novas variáveis a serem incluídas nos 
modelos de credit scoring, uma vez que o 
desempenho dos modelos depende muito 

mais das variáveis consideradas do que a 
técnica utilizada.

O ponto principal da inovação proposta 
foi avaliar se algumas variáveis psicológi-
cas, encontradas na literatura de Psicologia 
Econômica, podem ser utilizadas na cons-
trução de modelos de análise do risco de 
crédito para pessoas físicas, à medida que 
incrementam o poder preditivo dos mode-
los de application scoring.

A pretensão da Psicologia Econômi-
ca reside em estudar o comportamento 
econômico dos indivíduos no sentido de 
compreender como a economia in"uencia 
o indivíduo, e este in"uencia a economia, 
tendo como variáveis pensamentos, senti-
mentos, crenças, atitudes e expectativas. 
Um dos comportamentos mais analisados 
pelos estudos dessa disciplina tem sido o 
ato de se endividar. Em essência, as pes-
quisas que abordam o assunto crédito, dé-
bito ou endividamento, buscam entender o 
per!l psicológico, principalmente do ponto 
de vista comportamental, dos indivíduos 
que têm maior propensão a tomar crédito, 
endividar-se e ter problemas com dívidas.

Sobre esses aspectos, fez-se uma leitura 
do tema crédito/débito no âmbito da Psi-
cologia Econômica com o olhar de uma 
analista de crédito, de forma a elencar po-
tenciais variáveis a serem consideradas em 
modelos de application scoring para pessoas 
físicas. Pela metodologia adotada, que em 
essência simulou a construção de um mo-
delo de application scoring por um pro!ssio-
nal de crédito experiente, comprovou-se, 
de forma contundente, a contribuição das 
escalas de signi!cado do dinheiro, autoe!-
cácia e comprador compulsivo, e algumas 
variáveis de autocontrole e comportamen-
to de consumo, para explicar a condição de 
inadimplência dos indivíduos. Na verdade, 
o modelo construído apenas com as es-
calas e variáveis psicológicas consideradas 
mostrou-se de excelente desempenho, 
em se tratando de modelos de application 
scoring.

As contribuições oriundas do trabalho 
podem ser discutidas no campo teórico e 
prático. No âmbito teórico, avançou-se no 
entendimento do risco de crédito das pes-
soas físicas, de forma a sucitar variáveis que 

podem aumentar a precisão da previsão 
dos modelos de credit scoring. Sem muitas 
pretensões, considera-se que essa primeira 
tentativa no mercado brasileiro de crédito 
ao consumidor estabeleceu e desenvolveu 
um estudo sistêmico sobre o comporta-
mento psicológico do risco de crédito, per-
mitindo identi!car variáveis presentes na 
inter-relação Finanças-Psicologia, debater 
fontes que possam alimentar outras inves-
tigações para construção de modelos de 
credit scoring e confrontar as implicações 
de uma ampliação dos modelos de credit 
scoring na direção psicológica.

Em termos práticos, alguns achados são 
de aplicação direta e passam por conside-
rar algumas das variáveis sigini!cativas no 
modelo !nal como uma pergunta no for-
mulário cadastral para novos clientes, tais 
como: Você acha que presentear amigos 
em datas comemorativas é uma necessi-
dade ou luxo? Você acha que presentear 
crianças em datas comemorativas é uma 
necessidade ou luxo? Na média, você bebe 
mais de 4 copos de bebida alcoólica no dia? 
Você fuma cigarros?

A consideração das escalas psicológicas 
em um formulário cadastral para novos 
clientes é um ponto que deve ser analisado 
com cautela e ainda carece de uma discus-
são mais aprofundada. Talvez seja o caso 
de desenvolver/aplicar um modelo com 
essas escalas apenas para clientes que vão 
tomar um volume considerável de crédito 
na empresa. Todavia, se acreditar na ve-
racidade das respostas dos tomadores de 
crédito, poder-se-ia considerar eliminar al-
gumas variáveis sociodemográ!cas do for-
mulário cadastral de novos clientes e, as-
sim, a necessidade de suas comprovações, 
e cogitar apenas as variáveis psicológicas, 
o que reduziria sobremaneira a quantidade 
de itens, esforço e custo da !cha cadastral. 
Além do mais, as implicações éticas desse 
tipo de perguntas ainda devem ser debati-
das, tanto no âmbito da Psicologia como da 
Análise de Crédito.

Também se torna cabível comentar que 
as variáveis cogitadas no presente trabalho 
para construção do modelo de application 
scoring, não precisam, necessariamente, 
ser utilizadas apenas nesses modelos e ape-
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nas para pessoas físicas. Ressalta-se que as 
variáveis psicológicas também poderiam 
ser cogitadas em uma empresa que deseja 
rever/construir seu modelo de behavioral 
scoring. É óbvio que a permanência dessas 
variáveis deveria ser analisada por sua con-
tribuição preditiva para o modelo !nal. So-
bre o outro aspecto, as variáveis analisadas 
no presente artigo também poderiam ser 
elencadas em modelos de pessoas jurídicas, 
principalmente para pequenas e médias 
empresas, cujas informações dos sócios-
-proprietários são cruciais para mensurar o 
risco de crédito da pessoa jurídica.

Outra implicação prática importante, e 
aqui se passa também a discutir as limita-
ções do discurso empreendido no traba-
lho, está relacionada com a mudança de 
postura nas respostas, caso os indivíduos 
fossem confrontados com as perguntas em 
uma situação real de tomada de crédito. 
O questionário estruturado imposto aos 

indivíduos não fez menção, explicitamente, 
ao motivo real da pesquisa e, dessa forma, 
poderíamos ter um resultado diferente 
se aplicado em uma situação de tomada 
de crédito. Infelizmente, não se tem uma 
resposta para essa pergunta, cuja discus-
são considera-se muito mais ampla e passa 
pelas limitações, inclusive, dos métodos psi-
cológicos enquanto instrumento da ciência.

Ainda sobre as limitações dos achados, 
as barreiras impostas à parte empírica do 
trabalho, tais como o tamanho da amos-
tra utilizada nos testes estatísticos, e por 
ser uma amostra de conveniência, restrin-
gem inferências de maior abrangência, em 
razão da disponibilidade das informações 
necessárias para conclusões contundentes. 
Mesmo assim, considera-se que o trabalho 
é um primeiro passo na Análise de Crédi-
to ao consumidor brasileiro para o enten-
dimento teórico do tema risco de crédito, 
sob a ótica da Psicologia Econômica, mas 

especi!camente para explicação do risco 
de crédito por intermédio de variáveis e es-
calas psicológicas.

Como recomendações para pesquisas 
futuras orientam-se diversas estratégias 
com intuito de reforçar/refutar as evidên-
cias encontradas no artigo: 1) aplicação do 
questionário de pesquisa na base de dados 
de uma empresa que concede crédito a 
pessoas físicas para contrução de seu mo-
delo de application scoring; 2) aplicação do 
questionário de pesquisa em uma amostra 
maior e aleatória; 3) considerar as escalas 
e variáveis psicológicas apresentadas no 
trabalho em modelos de behaviorial sco-
ring ou modelos de application scoring para 
pequenas empresas, onde as entidades da 
pessoa jurídica e física se confundem; 4) 
reproduzir os resultados a partir de outras 
técnicas para obtenção da fórmula de es-
coragem, tais como análise discriminante 
clássica, redes neurais, algoritmos genéti-
cos e automatic interaction detection. 
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Ministro da Fazenda durante o período de implantação do Plano Real, 
Rubens Ricúpero assumiu o cargo em março de 1994 substituindo Fer-
nando Henrique Cardoso, que deixou o governo para se candidatar a 

Presidência da República.
Em 30 de junho de 1994, encaminhou ao presidente Itamar Franco a exposição 

de motivos para a implantação do Plano Real, um plano econômico de estabiliza-
ção idealizado por uma equipe de economistas de que faziam parte Persio Arida, 
André Lara Resende, Gustavo Franco, Pedro Malan, Edmar Bacha, Clóvis Car-
valho, Winston Fritsch, entre outrs.

Jurista e diplomata brasileiro com proeminente atividade de economista, Ricú-
pero renunciou ao cargo meses depois, em setembro, devido à repercussão na im-
prensa do vazamento, via satélite, de uma conversa sua com o jornalista da Rede 
Globo Carlos Monforte revelando detalhes sobre o Plano Real. O episódio !cou 
conhecido como o “Escândalo da parabólica”. Em seu lugar, assumiu Ciro Gomes, 
que renunciara ao cargo de governador do estado do Ceará.

O economista foi, então, nomeado embaixador do Brasil na Itália e, posterior-
mente, eleito secretário-geral da UNCTAD, pertencente à ONU, deixando o car-
go em setembro de 2004, quando se aposentou como diplomata.

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universi-
dade de São Paulo, em 1959, Ricúpero, fez um curso de preparação à carreira de 
Diplomata no Instituto Rio Branco, em 1960. Funcionário de carreira do Itamaraty 
desde 1961, exerceu diversas atividades, dentre elas: chefe da Divisão de Difusão 
Cultural (1971-1974), chefe da Divisão da América Medicional-II e de Fronteiras 
(1981-1984), chefe do Departamento das Américas (1981-1985), assessor interna-
cional do presidente eleito Tancredo Neves (1984-1985), assessor especial do pre-
sidente da República José Sarney (1985-1987), representante permanente do Brasil 
em Genebra (1987/1991) e embaixador nos Estados Unidos (1991-1993). Após dei-
xar o cargo de embaixador nos Estados Unidos, Ricúpero assumiu o Ministério do 
Meio Ambiente e da Amazônia Legal, de 1993 a 1994.

Ricúpero também teve uma admirável carreira acadêmica. Foi professor de Te-
oria das Relações Internacionais da Universidade de Brasília (1979-1987, 1994), de 
História das Relações Internacionais do Brasil do Instituto Rio Branco (1980-1987, 
1994), honorário da Academia Diplomática do Peru, professor da UNITAR da 
ONU – cursos ministrados no Suriname e Gabão.

Além disso, o economista é autor de ensaios e artigos sobre relações internacio-
nais, história e desenvolvimento econômico. Recebeu o Prêmio Rio Branco (Me-
dalha de Vermeil) e Medalha Lafayette de Carvalho e Silva.

Agora, aos 75 anos, Ricúpero é diretor da Faculdade de Economia da Fundação 
Armando Álvares Penteado, e presidente do Instituto Fernand Braudel, o qual 
promove pesquisas, debates e publicações sobre problemas institucionais, como 
educação e segurança, política econômica, política energética, desenvolvimento 
econômico e relações internacionais. 
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Minibiografia
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Por Patrícia Lucena / Foto: Divulgação FAAP
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1 – Evolução da dívida pública

Artigo INEPAD
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Nestes anos recentes passamos a viver uma nova fase na economia brasileira, a 
fase do crescimento econômico centrado na expansão do mercado de crédito.

No passado, vivemos longas décadas com poupança, mas sem crédito, em 
razão da cobertura dos dé!cits públicos federais com recursos captados no mercado, 
via dívida pública. Enormes volumes de depósitos de poupança, depósitos à vista, de-
pósitos a prazo, diretamente captados pelas instituições bancárias, e recursos captados 
por fundos de pensão, fundos de investimento e seguradoras, foram sendo absorvidos 
pela expansão da dívida pública, notadamente após o Plano Real, com o objetivo de dar 
maior sustentabilidade à economia brasileira, sem atuação direta na contenção do dé!cit 
público.

Por Prof. Dr. Alberto Borges Matias
Professor Titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 
da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto.

Prevalecia o medo da in"ação, notadamente por expansão do consumo sem contra-
partida da produção local, obrigando ao forte enxugamento da liquidez da economia. 
O Brasil possuía, e possui, uma das mais elevadas taxas de depósito compulsório do 
mundo.
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2 – Concessão de Crédito e PIB no Brasil

As crises econômicas, em anos seguintes, permitiram, em 
uma atuação empreendedora do governo federal citada inter-
nacionalmente, uma liberação dessa liquidez, que, transformada 
em crédito, fomentou o desenvolvimento econômico do País. 
Historicamente, o Brasil é conhecido por atuações positivas 
frente a crises.

A expansão inicial do crédito ocorreu nas linhas de crédi-
to consignado, para as quais o governo federal já havia criado 
e aprovado legislação especí!ca. Com a liberação do depósito 
compulsório de pequenos e médios bancos, o governo conseguiu 
iniciar o processo de maior crescimento econômico em um dos 
maiores países do mundo, o Brasil. E isso foi possível neste pro-
cesso porque o mercado de crédito brasileiro é pequeno frente ao 
PIB, inviabilizando procedimentos similares em países avançados 
ou mesmo emergentes asiáticos. Nascia, assim, o novo ciclo de 
crescimento econômico do Brasil, o ciclo de desenvolvimento 
pelo crédito.

Como exposto pelo grá!co 2, o crescimento do PIB brasileiro 
passou a ter elevada correlação com a concessão de crédito, para 
a qual as organizações brasileiras não estavam acostumadas.

Os pro!ssionais de crédito, em instituições !nanceiras ou não 
!nanceiras, estavam acostumados à liberação de baixos limites 
aos seus clientes, quer fossem pessoas físicas, quer fossem pes-
soas jurídicas, com a pré-concepção de que maiores volumes 
implicariam em maiores perdas, para o que não há comprovação 
cientí!ca. Mesmo com a concentração bancária e empresarial, 
continuaram a agir levando à maior dependência do mercado de 
factoring ou do mercado de crédito inter-empresarial.

Nos últimos 17 anos, o número de grandes bancos privados 
nacionais de varejo passou de 19 para dois. Todos esses proces-
sos de liquidação, incorporações ou fusões signi!caram uma re-
dução dos limites de crédito, pela simples crença de que o limite 
restringe a perda, ou, pelo outro lado, de que a expansão dos 
limites expande as perdas de crédito.

A partir de 2008, com a crise americana e a decorrente re-
tração dos bancos privados nos mercados de crédito, o governo 
expandiu as carteiras dos bancos públicos e, para surpresa geral, 
as perdas de créditos em relação às carteiras diminuíram.

Esta breve exposição tem por objetivo demonstrar que o de-
senvolvimento do Brasil está nas mãos dos executivos !nancei-
ros de crédito e que, diferentemente do passado, temos agora 
que desenvolver ações que gerem esse crescimento econômico, 
bem como administrar as possibilidades de insolvência, não pela 
negativa ou pela retração dos limites, mas sim pela administração 
das organizações clientes ou distribuidores e de pessoas físicas 
clientes. É necessária uma postura de formação desse elo da ca-
deia de produção, expandindo a visão destes pro!ssionais.

Votos de felicidades e boa sorte a todos! 

3 – Evolução das Concessões de Crédito Pessoal e da Insolvência
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JOSÉ ROBERTO SECURATO

Palavra – Futuro
Estilo musical – Fox
Filme – Casa Blanca
Livro – A Era da Incerteza, John 
             Kenneth Galbraith
Esportes – Jogar sinuca e caminhar
Nas horas de lazer – Ir para a praia
Culinária – Frutos do mar
País (fora do Brasil) – Estados Unidos
Cidade brasileira – São Paulo
Férias – Cruzeiros

ças. “Por tudo isso, acredito que minha 
maior virtude foi a de ter conseguido jun-
tar os meus pontos fortes em uma mes-
ma direção.”

A família sempre esteve em primeiro 
lugar. “Agora, está crescendo mais ainda 
com as minhas netas.” Mas Securato ga-
rante: “as pessoas com quem eu trabalho, 
que me ajudam a construir uma parte da 
educação do País, e meus alunos e ex-
-alunos, que já foram ou irão muito mais 
adiante de onde eu já conseguir chegar, 
também são de grande importância ma 
minha vida.”

Securato a!rma que, apesar de se 
sentir um homem realizado pro!ssional-
mente, acredita que ainda pode conquis-
tar muito mais. “Sonhar com o futuro é 
sempre muito bom, mesmo aos 64 anos. 
Minhas ambições, atualmente, são cons-
truir uma grande faculdade e uma grande 
Escola de Negócios.” 

Executivos&Empresas

Paulista e descendente de italiano, José Roberto Securato conta que teve uma 
infância e uma juventude bem tranquilas, com muitas festas e boa comida. “Meu 
relacionamento com meus familiares é muito bom.”

Seus pais e avós sempre cobraram a entrada em uma faculdade. Isso fez com que 
Securato fosse o primeiro da família a fazer um curso superior. “Essa foi uma gran-
de responsabilidade, que mais tarde passei a cobrar também dos meus !lhos.” Assim, 
formou-se em Engenharia e Matemática.

Suas escolhas foram acontecendo conforme os momentos de sua vida. “Cada uma 
tem o seu tempo.” Securato foi estudar Engenharia para trabalhar com seu pai em uma 
fábrica em que era proprietário. Já o curso de Matemática foi quando começou a dar 
aulas em cursinhos para vestibular. Para complementar sua formação, o executivo fez 
mestrado em Educação Matemática, doutorado em Administração e Livre-Docência 
pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo. “Também !z muitos cursos, entre eles um de Desenvolvimento Pro!ssional.”

Sua vida pro!ssional passou por diversos caminhos. Contudo, Securato a!rma: 
“aprendi a começar várias carreiras e levá-las sempre muito a sério.” Iniciou sua tra-
jetória como engenheiro na Frigor e na mesma época já ministrava aulas em cursinhos 
de vestibular. “Gostava mais de dar aulas do que da Engenharia em si. Por isso, entrei 
na Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) de Cálculo Diferencial e Integral e resolvi 
me tornar professor. Fiz mestrado e doutorado em Matemática para me aperfeiçoar.”

Nessa época, Securato foi lecionar Matemática Financeira no Mackenzie. Foi quan-
do sua trajetória passou por mais uma transformação. “Tive um aluno muito chato 
(risos), que me fazia perguntas que eu não sabia responder. Eu tinha apenas 26 anos e 
ele tinha 42 anos.” E foi esse aluno que o convidou para trabalhar no mercado !nan-
ceiro. “Trabalhei em corretoras que nem existem mais. Depois trabalhei com o Keyler 
Carvalho Rocha, na Agroceres, onde !z o meu verdadeiro curso de Mercado de Capi-
tais. Mais tarde, trabalhei em outros bancos e corretoras de valores.”

Mais atuante no mercado !nanceiro, em 1985, Securato associou-se ao IBEF SP, 
onde atualmente ocupa o cargo de presidente da Comissão Julgadora do Prêmio 
Revelação em Finanças IBEF SP/KPMG. Segundo ele, o mais importante do instituto é 
o relacionamento respeitoso e pro!ssional que existe entre os associados e que, muitas 
vezes, se transformou em grandes amizades.

Mas, em 1989, Securato sofreu um infarto e, desde então, decidiu !car apenas 
com a tarefa de lecionar. Atualmente, é professor titular da FEA-USP e da PUC-SP. 
É também coordenador de diversos cursos da FIA, principalmente do MBA de Finan-
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O que podemos aprender com as mu-
lheres que hoje se destacam em posições 
de liderança no mundo? Que barreiras elas 
precisaram superar para chegar onde es-
tão e quais recursos foram essenciais em 
sua trajetória?

Para buscar respostas a perguntas como 
essas, iniciamos este mês a publicação de 
uma série de per!s de mulheres líderes 
reconhecidas pela competência em todo 
o mundo. Suas histórias serão tema de ar-
tigos nesta página ao longo dos próximos 
meses, intercalando também com outros 
assuntos de interesse das associadas e no-
tícias sobre as atividades do IBEF Mulher.

Para iniciar a série, escolhemos a fran-
cesa Christine Lagarde, primeira mulher a 
che!ar o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e também a primeira a ocupar o 
cargo de ministra das Finanças de seu país. 
Com uma carreira bem-sucedida em um 
universo dominado pelos homens, Christi-
ne foi eleita este ano a nona mulher mais 
poderosa do mundo pela Forbes Magazi-
ne. Atualmente, ela está encarregada da 
difícil tarefa de gerenciar bilhões de dólares 
em ajuda para economias europeias afun-
dadas na crise.

Em sua primeira entrevista coletiva à 
frente do FMI, Christine fez questão de 
apontar a diversidade como principal item 
de sua lista de prioridades: “Não só a diver-
sidade em termos de gênero, mas também 
de cultura e formação acadêmica.” Desde 
que foi indicada ao cargo, esse tem sido 
um tema que sempre costuma abordar em 
suas entrevistas.

Ao jornal britânico Independent, ela 
chegou a declarar, de modo bastante fran-
co, que um dos grandes problemas do sis-
tema !nanceiro internacional é o excesso 
de testosterona no comando: “Ambien-

tes com um gênero dominante não são 
bons, particularmente no setor !nanceiro, 
onde há muito poucas mulheres. Nesses 
ambientes, os homens tendem a querer 
mostrar como têm o peito mais cabeludo 
que os colegas sentados ao lado. Eu ho-
nestamente acho que jamais deveria haver 
testosterona demais em uma sala.”

Apesar do tom crítico, a diretora-ge-
rente do FMI evita atribuir as origens da 
crise !nanceira global à predominância 
dos homens no mercado !nanceiro. “Eu 
não iria tão longe, a crise resulta de uma 
combinação de fatores”, a!rma. Segundo 
ela, o mundo !nanceiro como um todo foi 
responsável: os legisladores por não impo-
rem restrições e os supervisores por não 
terem visto a tempestade que se aproxi-
mava. Christine ainda culpa as regras do 
mercado imobiliário pela instalação do ce-
nário de crise, além da política monetária 
adotada pelo ex-presidente do Fed Alan 
Greenspan.

Nascida em Paris em 1956, Christine 
é divorciada e tem dois !lhos. Criada em 
uma família de professores, é a mais velha 
de quatro irmãos e na adolescência che-
gou a integrar a equipe francesa de nado 
sincronizado. Aos 17 anos, pouco tempo 
depois da morte de seu pai, decidiu viver 
sozinha nos Estados Unidos para estudar 
inglês. Já demonstrava então o apreço 
pela independência. “É algo que vem das 
minhas raízes familiares, especialmente as 
femininas”, declarou em entrevista ao jor-
nal La Tribune no !m do ano passado.

De volta à França, formou-se em 
Direito na Universidade 
Paris X e fez 
mestra-
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do no Instituto de Ciência Política de Aix-
-en-Provence (sul da França). Em 1981, re-
tornou aos Estados Unidos para começar 
a trabalhar na Baker & McKenzie, uma 
das maiores !rmas de advocacia do mun-
do, especializando-se em direito antitruste 
e fusões e aquisições. Ascendeu aos pou-
cos e, aos 43 anos, tornou-se a primeira 
mulher a che!ar a empresa globalmente. 
Sua !loso!a de trabalho é encarar os de-
sa!os com tranquilidade:

“O sucesso nunca é atingido. É uma 
batalha constante. Todas as manhãs é 
preciso dar sua contribuição e provar no-
vamente suas capacidades. O que uma 
pessoa levou anos para construir pode 
desmoronar de um dia para outro. Estou 
profundamente convencida da necessida-
de que temos de avançar passo a passo e 
de nos questionarmos a cada dia, estando 
plenamente conscientes da fragilidade de 
nossa jornada”, disse a chefe do FMI ao La 
Tribune.

Antes de ser nomeada diretora-gerente 
do FMI, em junho deste ano, Christine foi 
ministra do Comércio da França por qua-
se dois anos, período em que as exporta-
ções do país atingiram níveis recordes. Em 
2007, assumiu o Ministério das Finanças. 
Após se destacar nas negociações para 
evitar o aprofundamento da crise !nan-
ceira global no G-20, foi considerada pelo 
jornal britânico Financial Times a melhor 
ministra das Finanças da zona do euro. No 
mesmo ano, !cou em segundo lugar em 
uma pesquisa feita pela rede de TV RTL e 
pelo jornal Le Parisien sobre a personalida-

de favorita dos franceses, atrás apenas do 
cantor e ator Johnny Hallyday.

No FMI, Christine assumiu o lugar de 
Dominique Strauss-Kahn, que renun-
ciou após ser indiciado sob acusações de 
agressão sexual. Atualmente, ela exerce 
um papel fundamental nas negociações de 
pacotes de ajuda para as economias euro-
peias abatidas por crises da dívida sobera-
na, como Portugal, Irlanda e Grécia — um 
problema que põe em risco a frágil recupe-
ração da economia global.

Para ajudar a ampliar a participação fe-
minina nas esferas mais altas de decisão 
das empresas, a ex-ministra francesa de-
fende a adoção de cotas para mulheres em 
cargos de direção por tempo determinado. 
“Não acredito na e!cácia (da medida) a 
longo prazo, mas penso também que as 
mulheres têm uma escada muito difícil a 
subir. Elas precisam ser acompanhadas e 
ganhar con!ança para que aprendam a 
participar dos conselhos, a tomar a palavra 
e a se mostrar relevantes”, defende.

Ela ressalva, no entanto, que 
nada disso signi!ca aprender 
a agir como os homens: “A 
partir do momento que 
você quer ser como 
os outros, ignora 
a sua bagagem, 
e isso em-
pobrece o 
grupo”. 

Em 2010, em uma reunião organizada 
pelo site americano The Daily Beast com 
as mulheres mais poderosas do mundo, 
Christine foi enfática em relação a essa 
questão ao responder qual conselho daria 
à próxima mulher que assumisse seu cargo 
no ministério das Finanças francês: “Não 
imite os homens. Não presuma que você 
será mais bem ouvida por gritar mais alto, 
usar o palavreado dos homens e se com-
portar como eles”. 

Luciana Medeiros von Adamek
Vice-presidente da diretoria executiva 
responsável pelo IBEF Mulher
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Ao longo do ano, comunicamos a grande importância da correta utilização das mídias 
sociais (inclusive nossa dica de carreira aborda esse assunto) com o objetivo de alavan-
car o networking, conhecimento e negócios com as pessoas e nas empresas. Entretan-
to, nem tudo é positivo quando falamos desse ambiente digital.

Nesse sentido, em 2011, a PwC publicou uma interessante pesquisa sobre crime eco-
nômicos com ênfase em crimes digitais chamada “Cybercrime: protecting againt the 
growing threat – Global Economic Crime Survey” (Crime digital: protegendo-se contra 
o aumento da ameaça – Pesquisa global sobre crimes econômicos). Essa pesquisa foi 
respondida por 3.877 executivos de 78 países, na qual proporcionou uma visão atualiza-
da sobre os crimes econômicos no mundo digital.

Os itens que mais chamaram a atenção na recente pesquisa da PwC foram:
 

corrupção;

pesquisa;

segurança digital;

crise digital em andamento.
-

maneiras para proteger uma organização de crime econômicos que são:

-
bater crimes econômicos;

3) Conduzir a avaliação de risco digital regularmente;

5) Programar um plano de resposta a crises digitais; A pesquisa é ampla e trata de 
diversos assuntos interessantes. Por isso, chamamos a atenção que o mundo digital 
é uma excelente ferramenta para potencializar nossos relacionamentos e negó-
cios, por outro lado não podemos afastar os riscos e ameaças que o mundo digital 

Álvaro Vilela de Souza, Rafael Mariante e Paulo Pires

Paulo Pires
Brazil Plus

Rafael Mariante
PwC

Álvaro Vilela de Souza
Presidente do IBEF Jovem
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são relevantes e até críveis e fazemos um relatório do que é realmente im-
portante para o empregador.

postagem com pouco conteúdo, aproveite para deixar as mídias sociais mais 

LinkedIn: -

internacional, temos um subgrupo de brasileiros nele).

Facebook: Use o aplicativo do New York Times que compartilha notí-

conteúdo atualizado em seu mural.

Twitter:
@realsardenberg, @businessinsider, @TheEconomist e @FinancialTimes.

Bons posts e boa leitura. 

?!@A%?#%@ABB#!BA

Daniel Schwebel
Associate Director da 
Marks Sattin
daniel.schwebel@markssattin.com
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Com o despertador BeoTime, da 
Bang & Olufsen garante, a rotina de 
se levantar toda manhã transforma-se 
em uma experiência extraordinária. 
Com um sensor de movimento 
e sutil iluminação automática, o 
sleep timer permite a você cochilar 
enquanto ouve uma música ou 
assiste televisão sem se preocupar 
em desligá-lo. Para despertar, você 
pode escolher o som do seu programa 
de TV favorito, uma estação de 
rádio ou um pedaço de música.
www.bang-olufsen.com

Desejo
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A empresa de whisky Master of Malt 
lançou seu mais antigo licor de whisky 
até o momento. O licor Master of 
Malt 55 Year Old Whisky Liqueur é 
uma mistura de malte, açúcar, canela, 
cardamomo e laranja. A base do 
whisky é natural com notas de couro 
intenso, madeira e especiarias.
www.masterofmalt.com

<)/2?,?@%+9)2-*01/1
Com um design futurístico, o termostato é programável 
e memoriza os hábitos e as temperaturas mais utilizadas 
pelos usuários. Com um display colorido, conexão Wi-Fi e 
integração com computador ou dispositivo iOS, o tempo de 
programação do aparelho leva em torno de uma semana. 
Basta responder a algumas perguntas sobre come é a rotina de 
sua casa e o termostato irá aprender o seu dia a dia. Através 
do display é possível acompanhar a quantidade de energia 
consumida, o que ajudará a economizar na conta de luz.
www.nest.com

Redação / Fotos: Divulgação
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A nova linha de som da alemã Loewe, 
SoundVision, une beleza e discrição com um 
design apropriado para qualquer ambiente. 
Feito com alumínio, o produto possui seis 
speakers e dois subwoofers. A plataforma tem 
integração com iPod, uma tela touchscreen para 
controle de 7,5 polegadas, acesso WI-FI e um 
programa para reconhecimento de músicas.
www.loewe-int.de
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A Montblanc lançou uma caneta feita à mão, em homenagem ao autor 
italiano Carlo Collodi, criador de um dos mais duradouros personagens 
da literatura infantil: Pinocchio. A Edição Limitada Escritores 2011 
faz parte da primeira Edição Limitada Escritores 1992 criada 
para homenagear ícones da literatura que deixaram 
uma marca na história cultural.
www.montblanc.com
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O teclado e o mouse funcionam a base 
de infravermelhos com LED em uma 
superfície para detectar os toques do usuário. 
Mantendo a leveza do produto, não há 
botões e !os. O aparelho possui suporte 
para Bluetooth, bateria de lítio recarregável 
e controle de luz e som pelo toque das 
mãos. O teclado, apesar de ideal para 
Apple, também pode ser usado para PC.
www.giddingspd.com
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Localizada no sudoeste de Marrocos, Marrakech é 
uma das mais emblemáticas capitais do Antigo Im-
pério Marroquino. Com cores vibrantes e paisagens 

deslumbrantes, a cidade faz o estilo de grandes metrópoles 
cosmopolitas, como Nova Iorque e Paris.

O lugar é uma ótima escolha para conhecer outros mer-
cados, já que Marrocos vem registrando um crescimento 
acelerado em telecomunicações e na indústria têxtil. Além 
disso, o país foi eleito entre os 30 que mais ascenderam 
com novas empresas nos últimos anos.

Uma dica é hospedar-se no Royal Mansour Marrakech, 
cotado como um dos melhores hotéis de turismo corpora-
tivo do mundo em 2011. Construído pelo rei de Marrocos, 
remete ao clássico formato de uma tradicional Medina. 
O hotel possui apenas vilas e cada uma tem um mordomo. 
Em seu interior, suítes confortabilíssimas, ambientes deco-
rados com sedas, antiguidades, luminárias de cristal belga 
e tapetes.

A cidade também conta com numerosos monumentos 
considerados Patrimônio da Humanidade, como a Medina 
de Marrakech, o Palácio do Sultão, as Mesquitas dos Escri-
bas, o Parque Agdal e a Praça Jemaa El-Fna.
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Royal Mansour Marrakech
Rue Abou Abbas El Sebti,
Marrakech 40000 Morocco
Tel: (212-5) 29 80 80 80
www.royalmansour.com

Para mais informações, consulte 
a Flytour: www.!ytour.com
Tel: (11) 4502-2600
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N o atual cenário corporativo, onde tendências como 
globalização, fusões e aquisições trazem desa!os cada 
vez maiores no gerenciamento dos negócios, a infor-

mação se torna um diferencial competitivo e um item fundamen-
tal na tomada assertiva de decisões. A complexidade estrutural 
das organizações, especialmente em relação à automação e ao 
estabelecimento de padrões, tem tirado o sono dos executivos 
de inúmeras áreas, em especial dos diretores !nanceiros (Chief 
Financial Of!cers – CFOs), que lidam diariamente com as pres-
sões do dia a dia e a necessidade de desenhar e prever cenários 
possíveis com base em uma in!nidade de variáveis e fontes de 
informação.

Essas pressões provenientes de diferentes mercados deverão 
aumentar ainda mais os obstáculos – e também as oportunida-
des – ao longo dos próximos anos. Para se diferenciar neste am-
biente, o CFO precisará se antecipar às mudanças e atuar como 
integrador de valor, contribuindo efetivamente para os resulta-
dos !nanceiros e para o desempenho da organização.

Nesse contexto, a utilização de tecnologias de business 
analytics, que permitem o tratamento, a manipulação e a orga-
nização das informações corporativas de forma a proporcionar 
maior e!ciência e precisão na tomada de decisões estratégicas, 
tem se tornado cada vez mais prioritária nas agendas de TI dos 
diretores !nanceiros. Já é possível comprovar que empresas 
usuárias de tecnologia analítica conseguem alcançar um melhor 
desempenho perante seus concorrentes.

Os últimos 15 anos da TI foram para organizar, estruturar e 
padronizar o back of!ce, enquanto os próximos 15 serão dedica-
dos ao front of!ce. A tecnologia será um diferencial de negócio, 
pois a gestão da informação e o cruzamento de dados para aná-
lises preditivas e geração de conteúdo trarão vantagens compe-
titivas enormes.

Um recente estudo divulgado pelo Gartner apontou que o 
CFO ainda é o principal responsável pelas decisões referentes 
aos investimentos de TI – em 26% dos casos são eles quem de-
cidem o destino dos investimentos. E é possível perceber que 
aplicações de gestão de desempenho e programas de análise de 
dados já !guram como prioridades de investimento. A maioria 

dos CFOs já está ciente de como a tecnologia irá impactar os 
processos de negócios e a capacitação empresarial e utiliza estes 
argumentos para justi!car os investimentos.

A mudança, entretanto, não está simplesmente ligada ao apri-
moramento tecnológico. Esses sistemas de captura de dados são 
necessários, porém é preciso transformar dados em informação 
e informação em conhecimento. Boas análises requerem boas 
informações, mas também precisa de aspectos humanos e or-
ganizacionais que realmente ajam como diferencial em todo este 
processo. É preciso obter o conhecimento extraído dos dados 
para ajudar a eliminar a restrição de informações entre indús-
trias, promover a colaboração e a solução de problemas em es-
cala global.

A partir da análise inteligente de informações provenientes de 
sistemas hídricos, solares e eólicos, por exemplo, será possível 
descobrir novas formas de gerar energia. Também seremos ca-
pazes de economizar água, utilizando sensores e sistemas avan-
çados de medição para monitorar desde os reservatórios e rios 
até os usuários, identi!cando vazamentos com precisão e veri!-
cando os gastos com o abastecimento.

Sabemos que interconectar sistemas rotineiros ajudará a criar 
um mundo mais sustentável. Uma crescente porcentagem de 
empresas em âmbito global também acredita nesta a!rmação. 
E isso é só uma amostra do que está por vir. Os recursos naturais 
estão cada vez mais escassos. A população mundial está cres-
cendo a taxas expressivas e as cidades estão super povoadas, 
as estradas e ferrovias congestionadas, os espaços abertos e re-
cursos hídricos estão menos abundantes. Será preciso utilizar os 
recursos com maior e!ciência, ou todo o progresso e a qualidade 
de vida que almejamos estarão ameaçados.

O poder da informação nos convenceu que, assim como as 
antigas máquinas de tabulação e a revolução da informática fo-
ram fundamentais para o desenvolvimento do século passado, 
os sensores serão indispensáveis para nossas economias e comu-
nidades. Décadas de inovações em tecnologias de redes, memó-
rias, processamento e analítica de!nirão em um curto espaço de 
tempo a compreensão do mundo sobre dados, informações e, 
sem dúvida, sobre o poder da inteligência. 
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Por Rodrigo Kede
Vice-Presidente de Serviços de Tecnologia da IBM Brasil
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Ugo Barbieri – Membro 
da Comissão de Finanças 
Corporativas do IBEF SP e 
Sócio da Horton International

Opinião

A excelência organizacional e de pessoas devem ser produzidas de forma associadas para que possam ser concretizadas. No entanto, 
excelentes organizações, com pessoas gabaritadas, podem fracassar se descansam nos sucessos do passado.

Por isso, fazem-se necessárias a excelência estratégica e a capacidade de questionar continuadamente as regras do jogo, trans-
cender modelos de negócio existentes e administrar a rede de stakeholders, de forma a alavancar as competências essenciais da organização.

A aprendizagem depende do contexto no qual ela ocorre. Vemos o mundo através de um !ltro cognitivo e emocional in"uenciado por 
nossas experiências prévias. Não existe uma total objetividade na comunicação humana. Qualquer coisa que aprendemos é sempre parcial 
e subjetiva, de acordo com o contexto especí!co no qual pensamos e vivemos.

O processo de negociar diferentes visões de mundo também cria uma experiência em comum e constitui um relacionamento social entre 
as partes.

A excelência de pessoas é o domínio indiscutível da educação corporativa. A excelência organizacional é manifestada quando se cons-
tata que os mais brilhantes pro!ssionais não terão um bom desempenho se forem impedidos pela hierarquia de muitos níveis, se houverem 
processos ine!cientes de tomada de decisões ou uma cultura de descon!ança e intriga.

A excelência estratégica mostra que as empresas precisam estar atentas à dinâmica do seu negócio, percebendo as descontinuidades que 
permitem acionar grandes mudanças. Também devem criar novos modelos de negócio que abalem as regras atuais do jogo estratégico.

Para !nalizar, podemos fazer uma síntese das várias dimensões da aprendizagem:
 aprendizagem tópica: seu objetivo é a aquisição de fatos e conhecimentos sobre o mundo. A informação estruturada deve facilitar 
a compreensão do tema, e o sucesso na aprendizagem é medido pela capacidade do aluno reproduzir fatos através de testes e provas.

 aprendizagem analítica: é um contexto de aprendizagem típico no mundo dos negócios, como o estudo de casos, em que a riqueza 
das perspectivas dos participantes é utilizada por um facilitador.

Essas duas dimensões da aprendizagem – tópica e analítica – lidam com o aspecto cognitivo de como compreender o mundo em forma 
racional e são importantes para o desenvolvimento das ciências. Ocorrem nas universidades e na educação continuada dos executivos.

 aprendizagem emocional: inclui insights sobre os pontos fortes e fracos, a dinâmica da personalidade e a capacidade de lidar com as 
emoções e de re"etir sobre os padrões de conduta internalizados.

Em minha opinião, se a empresa utiliza metodologias de Management Assessment e Coaching, ela poderá desenvolver melhor a apren-
dizagem emocional.

 aprendizagem social: lida com a capacidade de interagir com sucesso, dentro do contexto imediato da pessoa, em contato direto 
com os outros.

A liderança e a colaboração requerem competências emocionais e sociais, podendo ser desenvolvidas através de coaching, treinamento 
experiencial, desenvolvimento pessoal e de equipes. Todas estas ações fazem com que os indivíduos se conscientizem de suas habilidades e 
competências, seus pontos fortes e fracos e suas facilidades e di!culdades de liderança e de relacionamento interpessoal.

 aprendizagem política: ela adquire maior importância à medida que uma organização cresce em tamanho e complexidade. Rara-
mente aparece nos estudos de aprendizagem.

Está relacionada com a dinâmica do poder nas organizações. Requer clareza analítica, força emocional, boa comunicação e diplomacia. 
Por isso, é estranho que existam poucas iniciativas para desenvolver a habilidade política no contexto da aprendizagem.

 aprendizagem ética: a excelência em todas as dimensões anteriores não leva necessariamente a um comportamento eticamente 
responsável. Ela tem por objetivo pensar e agir de acordo com princípios éticos universais que levem em consideração o contexto em-
presarial, social e ecológico mais amplo.

 aprendizagem voltada para a ação: as competências antes mencionadas não se materializam no mundo real, se não forem coloca-
das em prática. A ação demonstra se a aprendizagem ocorreu. Ela tem relação com o empreendedorismo, com a criação de uma visão 
e a concretização da mesma por meio de um planejamento adequado das ações. 
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