
!"#$%&'()*+),-',#+
./)0%1#2+23'*4+23*++
5+./#$'*)+#6%'-78/')

9,0/5+:%'*+;)0/'<%#*
!"#$%&#'(#)&*)+%"#(,"%*)-.#/0(%1*)&,)23-4)5!
*'&"#6",&"%70#$8%9#:6/,;69"

!=>?@;>9:

Nesta edição da revista IBEF News traz, em sua reportagem de capa, um tema que descreve o “novo normal” da vida do 
executivo: estar conectado 24 horas por dia. Em um mundo online como o de hoje, já não se concebe que negócios sejam 
fechados por carta ou que uma crise dentro da empresa não possa ser resolvida porque o executivo não estava com seu 

telefone celular – impossível desempenhar a função sem essa ferramenta.
Na verdade, o próprio celular hoje já é insu!ciente, se não vier na versão smartphone – capaz de mandar e receber e-mails, tra-

balhar com aplicativos que permitam ver arquivos em formatos especí!cos, ter acesso à World Wide Web, en!m, que conectem o 
executivo à velocidade da comunicação globalizada.

Embora viver essa realidade já não seja opcional, ela precisa ser devidamente dosada; o estresse crônico a que ele se expõe pode 
resultar na Síndrome de Burnout – um processo de esgotamento em que a vida pessoal, as relações com a família, a saúde física e 
mental e o próprio trabalho acabam entre as baixas. Especialistas ouvidos pela IBEF News falam dos benefícios e dos riscos de se 
estar conectado sem ter mais a opção de se desconectar.

Oscar Malvessi discute o uso do EBITDA como indicador para gerir, avaliar valor e remunerar executivos: isso se tornou uma 
realidade incontestável – e, no entanto, pouco parece re"etir a realidade. Ele oferece dados para argumentar que, no longo prazo, a 
real geração de caixa das empresas é muito inferior quando calculada pelo Fluxo de Caixa Operacional.

Na seção Ping Pong, a IBEF News entrevistou Hélio Beltrão, presidente do Instituto Ludwig Von Mises – dedicado ao líder de 
uma das principais escolas do pensamento econômico no século 20, a Escola Austríaca. Beltrão defende “menos governo” e mais 
liberdade para os empreendedores; o !m da determinação da taxa básica de juros pelo Banco Central; e critica o Fed e seu presi-
dente, Bem Bernanke, pela atuação durante a crise nos Estados Unidos.

Trazemos ainda a cobertura do primeiro almoço da Diretoria Vogal do IBEF SP em 2012, no qual representantes de diversos 
segmentos da economia brasileira fazem um balanço de seus respectivos mercados. Octavio de Barros, por sua vez, questiona o 
modelo brasileiro de crescimento da última década: após a desaceleração nos últimos três trimestres, estaria esse modelo diante do 
esgotamento?

Os eventos realizados na sede do IBEF SP ganharam destaque: nos cafés da manhã foram abordados temas como sustentabi-
lidade no mercado de capitais; reciclagem de lâmpadas de mercúrio; a natureza jurídica dos JSCP (Juros Sobre Capital Próprio); a 
“morte” do planejamento estratégico; e custos do setor !nanceiro na América Latina.

Na Minibiogra!a, trazemos um breve histórico do presidente do BNDES – e ganhador do Prêmio IBEF Destaque 2011 –, Luciano 
Coutinho.

Na seção Executivos&Empresas, trazemos um breve per!l da Vice-Presidente da Diretoria Executiva e responsável pelo IBEF 
Mulher, Luciana Medeiros von Adamek. Objetividade e técnica são a base, mas paixão, dedicação contínua e excelência comple-
mentam o ferramental de todo pro!ssional, na visão dela.

A coluna IBEF Mulher, por sua vez, traz Mary Schapiro, a primeira mulher, em 82 anos, a comandar a SEC (Securities and 
Exchange Commission), a agência federal americana equivalente à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A coluna IBEF Jovem 
traz mais dicas de pro!ssionais quali!cados do mundo !nanceiro para aqueles que chegam agora.

José Cesar Guiotti fala dos chamados Investidores Anjos, que começam a tomar corpo no Brasil; Ivan de Souza fala da crise e 
da quantidade de dinheiro no mercado – parte do qual veio buscar rendimento no Brasil, motivado pelos altos juros; e outros cola-
boradores de alto nível técnico também !guram nas páginas desta edição.

Por !m, dicas de consumo que vão encher os olhos dos leitores, e uma dica de viagem de negócios: a Hungria.
Uma boa leitura a todos.
Saudações ibe!anas.
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Encontro
Hotel Tivoli – Praia do Forte – Bahia

Encontro Socioesportivo 2012

De 06 a 10 de junho
Café da manhãdas 7h30 às 9h30 – Sede IBEF SP

Sustentabilidade na estratégia do Grupo 
CCR

Palestrante: Francisco Bulhões, assessor de 
Comunicação, Marketing e Sustentabilidade  
do Grupo CCR

18 de maio

No dia 24 de abril foi criado o &23456%*7869% :5%
0;7<9, nas dependências do Inatel (Instituto Nacional 
de Telecomunicações), em Santa Rita do Sapucaí (MG) 
e abrangerá todo o sul do Estado. O núcleo foi desenvol-
vido e será coordenado pelo nosso colega do IBEF-SP 
José Cesar Guiotti e seu sócio João Alfredo Rodrigues 
Paula. O Núcleo Anjos de Minas tem o apoio e parceria 
da Anjos do Brasil. O evento contou com a participação 
das Universidades e Faculdades de Pouso Alegre, Santa 
Rita do Sapucai e Itajubá, entidades e sindicatos locais, 
além de representantes do Governo de Minas Gerais, 
da Fapemig e da Finep.

=>;?%)6@5AB6%C<4<:6, vice-presidente da Direto-
ria Executiva do IBEF SP, !cou entre os três maiores  
doadores (Pessoa Física) para a reforma da biblioteca da 
FEA USP. Em sua mensagem à USP, Calado reforçou 
a necessidade de que suas bibliotecas !quem abertas 
aos !ns de semana – o que já ocorre em faculdades de  
primeira linha em países como a Alemanha: lá, além  
de abrir no !m de semana, em muitas épocas do ano o 
horário de atendimento é postergado até a madrugada.

*7:AD%=>;9%)6:A;1%
E>59, Presidente da 
Diretoria Executiva do 
IBEF SP, depois de 20 
anos de atuação no 
Grupo Rhodia, onde 
chegou à Vice Presi-
dência de Finanças e 
Serviços para a Amé-
rica Latina, deixou a 
organização no !nal 
do mês de Abril de 

2012. Em Maio de 2012 André assumiu a fun-
ção de CFO do Grupo JHSF, uma das empre-
sas líderes no setor imobiliário no Brasil, com 
expressiva atuação nos mercados de incorpo-
rações imobiliárias residenciais e comerciais, no 
desenvolvimento e administração de shopping 
centers e hotéis de alto padrão.
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Ping-pong

Hélio Beltrão,
do Instituto Ludwig von Mises, 
diz que o Fed fracassou na 
condução da economia dos EUA

Ibef News: O BC reduziu a Selic 
para 9% ao ano – a menor taxa em 
dois anos – mesmo com a in!ação 
distante do centro da meta. Como 
você vê esse curso de ação por par-
te do BC?
Hélio Beltrão: O saudoso Millôr Fer-
nandes dizia que “a in!ação está para 
a economia assim como a falsi"cação 
está para a moeda”. Millôr tinha razão. 
O Banco Central pode criar moeda do 
nada, tal qual um falsi"cador. Essa “in-
!ação da moeda” gera distorções e a ilu-
são de que certas atividades dão lucro. 
A in!ação brasileira é alta demais; a pró-
pria meta de 4,5% é alta. Compare com 
Peru (banda de 1% a 3%), Chile, Colôm-
bia e México (de 2% a 4%), e os países 
desenvolvidos em geral (2%).
A pesquisa Focus indica cerca de 5% 
para o IPCA em 2012, e 5,5% em 2013. 
Acho provável que esse cenário se rea-
lize. Após a super-in!ação que amarga-
mos durante os anos 1980 e 1990, nós 
não merecíamos mais essa in!ação de 
terceiro mundo.

IN: A revista americana The Atlan-
tic trouxe na capa de sua edição de 
abril o presidente do Fed, Ben Ber-
nanke. Como você avalia o desem-
penho dele?
HB: O fracasso do Fed, tanto na última 
década quanto na atual gestão, é retum-

bante. Sob Alan Greenspan, produziu a 
maior bolha de todos os tempos, devido 
principalmente à política de baixas ta-
xas de juros; as consequências incluem 
desemprego, piora nas contas governa-
mentais e protestos em países europeus.
Sob Bernanke, a ação tem sido inten-
si"car a mesma política que contribuiu 
com a crise de 2007/08. Hoje é racio-
nal para um banco tomar esse dinheiro 
a custo zero e comprar um estoque de 
papel higiênico, que pelo menos valori-
za-se com a in!ação. O papel-moeda do 
Fed, portanto, se tornou pior que papel 
higiênico! Banqueiros centrais sofrem 
da pretensão do conhecimento: como 
fabricantes de árvores de Natal, eles 
acham que podem fazer um trabalho 
melhor que o da natureza.

IN: Você é presidente do Instituto 
Ludwig von Mises – que foi líder de 
uma das principais escolas de pen-
samento econômico do século 20. 
De que forma se poderia lidar com 
a atual crise global, segundo o pen-
samento da Escola Austríaca?
HB: Daqui para frente, o recomendá-
vel é que o Fed pare de injetar moeda e 
volte a permitir taxas de juros reais po-
sitivas. Também deve permitir que o sis-
tema desalavanque – liquide dívidas em 
excesso, bem como maus investimentos 
(que não teriam existido não fosse essa 
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Com a menor taxa de juros em dois anos, o Brasil ainda convive com uma in!ação alta em comparação 
com outros países e o governo precisa soltar as amarras da atividade econômica, abrindo espaço para 
a livre iniciativa. Hélio Beltrão, presidente do Instituto Ludwig von Mises, a"rma ser improvável uma 
recessão no Brasil, mas o PIB deve crescer menos de 5% pelo menos nos próximos dois anos.

0

política de juros negativos), ainda que 
isso derrube os preços de alguns ativos.

IN: Como você avalia o chamado 
“capitalismo de Estado” da China? 
O país cresce cerca de 10% em mé-
dia há pouco mais de três décadas 
sob esse “sistema”.
HB: Me parece que o Brasil se asseme-
lha mais a um modelo de capitalismo de 
Estado do que a China. Empreender ou 
ser empresário no Brasil é um desa"o 
quixotesco: o país é uma ilha de iniciativa 
cercada de governo por todos os lados. 
A intrusão estatal é as"xiante, fruto de 
um garrote de oitenta impostos, uma 
burocracia acachapante, incontáveis es-
tatais e um governo que a cada sema-
na troca as regras. Ser empresário hoje 
signi"ca estar próximo do “rei” ou par-
ticipar da corte. O Estado chinês, por 
outro lado, governa menos em aspectos 
econômicos: patrocinou um choque de 
liberalismo a partir de 1978, e parece 
mais amigável à iniciativa privada, a des-
peito da linha dura nas questões política 
e de liberdades individuais.

IN: Nos EUA já está até nos para-
choques o slogan “End the Fed”. 
Bancos centrais seriam de fato dis-
pensáveis?
HB: O problema não são os bancos cen-
trais em si, ou funções que teoricamente 

possuam, mas de seu caráter monopolis-
ta. Isso gera situações estranhas à eco-
nomia de mercado – como determina-
ção os juros por decreto a cada 45 dias, 
bancos com lucros privados e prejuízos 
socializados e depositantes com fundos 
garantidos pelo Estado. Não se analisam 
as causas fundamentais das crises sis-
têmicas; os custos das crises nunca são 
internalizados pelos bancos, e sedimen-
tou-se no imaginário do mercado termos 
como “put de Greenspan” e “too big to 
fail”. Não é necessário, portanto, extin-
guir-se o banco central e suas “fotos da 
onça pintada” – basta acabar com a obri-
gação de que usemos exclusivamente a 
sua moeda e suas regras.

IN: O Brasil vem de dois trimes-
tres de desempenho mais fraco e, 
no primeiro semestre deste ano, 
também perdeu fôlego. Como você 
avalia o desempenho do país atual-
mente?
HB: O Brasil está entrando na fase de 
contração do ciclo econômico descrito 
pela teoria dos ciclos da Escola Austría-
ca. A acentuada expansão monetária e 
de crédito iniciada em 2009 estimulou a 
economia. Porém, a restrição no cresci-
mento da oferta monetária iniciada em 
meados de 2011 não apenas arrefeceu 
o crescimento econômico (arti"cial), 
como também está elevando a inadim-

plência das empresas e famílias. No lado 
"scal, tivemos em 2009 um dos maio-
res impulsos do passado recente, porém 
desde 2011 o governo está sendo mais 
moderado, inclusive nos desembolsos do 
BNDES.
O cenário externo favorável dos últimos 
dez anos dá mostras de fadiga, com o 
comércio internacional em queda e os 
principais centros de exportação de ca-
pital em crise.
Finalmente, o governo aumenta suas in-
trusões em diversos setores da economia. 
Por todos esses fatores, o PIB não de- 
ve voltar aos níveis de 5% de crescimen-
to nos próximos dois anos, embora tam-
bém seja improvável uma recessão séria.  
O Brasil poderia estar muito melhor.

IN: No limite, que papel tem o go-
verno em termos da economia do 
país?
HB: O principal papel do governo é 
governar menos para que o empreende-
dor possa empreender mais. O governo 
deve cortar as amarras à atividade eco-
nômica, como eliminar e reduzir impos-
tos ao máximo, substituir regulamen-
tações estatais por outras não-estatais 
determinadas por agências independen-
tes em competição, e privatizar o má-
ximo possível – mas sem transformação 
um monopólio estatal em um oligopólio 
privado de compadres. 
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Negócios

Dispor de um plano no papel não é garantia de que a empresa vá ter sucesso 
na sua recuperação, em um caso de falha sistêmica. O que é preciso é uma 
montagem prática, mostrar como é possível incorporar isso no dia a dia das 

organizações, disse a palestrante Ana Rosa, da PwC, durante café da manhã na 
sede do IBEF SP, em 8 de março.

O desa!o de sair da teoria para a prática
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Ela lembrou que o tema começou a ser trabalhado entre 1999 
e 2000, e a única preocupação naquela época era falha sistêmi-
ca. “Plano de continuidade se resumia a plano de recuperação de 
desastre, que é o plano de TI. Mas, à medida em que o tempo 
foi passando, o risco foi aumentando porque uma série de novos 
argumentos, novas circunstâncias que passaram a se repetir com 
maior frequência têm trazido o assunto a tona”, a!rmou.

Reunir todas as competências necessárias para construir um 
plano de continuidade de negócios – principalmente na área de 
tecnologia – em uma só área tem se tornado cada vez mais difícil, 
a!rmou Ana. Isso porque os impactos vão muito além de danos 
da infraestrutura ou perda de ativos: eles podem ir muito além 
dos stakeholders internos. “É óbvio que um evento dessa na-
tureza vai comprometer objetivos estratégicos da organização. 
Sinto o impacto na minha operação, mas também sinto outros 
impactos que vão de danos à reputação e interrupção na cadeia 
à perda de oportunidades, de valor de mercado e até violação de 
regulamentação.”

De!nição
Continuidade, a!rmou Ana, é um programa que visa planejar 

a realização de ações, cujo objetivo é assegurar a continuidade 
das operações na eventualidade de uma ruptura dos recursos que 
suportam essas operações. Esses recursos são de tecnologia, de 
estrutura, pessoas, processos, informações; trata-se, portanto, 
de um conceito bastante amplo. Os principais objetivos dessa 
gestão de continuidade é melhorar a “"exibilidade operacional” 
da organização, a!rmou.

O termo é originário da engenharia, e refere-se à capacidade 
de um material receber impacto e voltar a sua posição original. 
“O que queremos construir nas organizações é justamente isso. 
Ninguém pode impedir que uma organização sofra um impacto; 
por mais preparado que alguém esteja, não se consegue impedir 
que um avião caia, que a gasolina acabe, existe uma série de 
eventos que eu não posso impedir. Mas eu posso fazer com que 
a minha empresa esteja preparada o su!ciente para sofrer menos 
com esse evento.”

Público
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É possível desenvolver ações para reestabelecer a capacidade 
da organização voltar a fornecer seus principais produtos e servi-
ços, a um nível previamente abordado dentro de um tempo pre-
viamente determinado, disse a palestrante. “Quantos por cento 
da minha operação eu vou trabalhar durante a contingência? Em 
quanto tempo eu vou me recuperar? É lógico que todo mundo 
gostaria de se recuperar em um primeiro momento, mas !nan-
ceiramente isso é impraticável. Então é preciso tentar chegar, por 
meio de um estudo consistente, em um ponto de equilíbrio.”

“Você pode ter o melhor plano do mundo; se ele não for acio-
nado no momento oportuno, você já teria morrido na praia. Se 

o executivo da corporação comunicar o evento para o mercado, 
certamente vai ter um impacto até no valor da ação. Isso tudo é 
muito mais estratégico do que a gente pensa”, a!rmou.

Programa ou projeto?
Trata-se, de fato, de um programa – isso porque um programa 

não tem !m: ele tem características que são de melhoria con-
tínua; ele pressupõe a coordenação de vários projetos distintos 
para alcançar o objetivo. Trata-se da mobilização de vários pro-
jetos, a!rmou Ana. “É algo que não se limita a um único projeto. 
É um programa de projetos.”

Negócios
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Também não há como falar de um programa desse se não há 
suporte da alta direção, porque serão necessários recursos para 
garantir quais passos serão tomados para manter as estratégias 
e os planos.

Modelo Ideal
O que prejudica o funcionamento desses planos é que o tempo 

passa e as áreas não conseguem conversar, disse a palestrante. 
A área de tecnologia às vezes tem planos incompatíveis com os 
planos de negócios; na hora do evento, é difícil fazer a coisa fun-
cionar. “Um programa como esse pode ser comparado a uma 
orquestra. Então, com um músico lá desa!nado, por mais que 
todos estejam fazendo seu papel, não vai !car bom. Não vai !-
car bom também se não tiver um maestro.”

O modelo ideal é aquele que reúne competências de forma 
coordenada e está preparado para identi!car os triggers: o que 
fazer para que os planos sejam acionados? Às vezes basta uma 
interrupção do sistema; mas o ideal é que previamente os exe-
cutivos da organização de!nam aonde querem chegar. “Deve-se 
pensar em diversos cenários, para se construir planos e!cazes”, 
disse Ana.

“O modelo deve ser construído de forma sustentável; ou seja, 
muitas vezes a empresa, de forma bem intencionada, contrata 
a consultoria, mas depois o plano !ca lá; depois de dois anos, 
quando for ser acionado, tudo mudou”, disse a palestrante. 
“Sempre se pede que um elemento da empresa faça parte do 
projeto, participe das reuniões, para que possa absorver o capital 
intelectual e esteja apto a dar continuidade. Mas muitas vezes 
não há disponibilidade de pessoal, ou a pessoa sai da organização 
e o conhecimento se perde. Então, todo aquele esforço vai por 
água abaixo. Não tem plano que funcione se não for exercitado.”

Situação mais comum: incêndio
Acontece um incêndio, toca o alarme, todos desocupam 

as instalações. A resposta incidente é o primeiro momento do 
evento; a preocupação então é salvaguarda de ativos, idoneidade 

física de quem trabalha nas instalações. Já a gestão da crise é 
aquela camada em que os executivos vão tomar a decisão de 
acionar o plano, de dizer que tais serviços estarão disponíveis, de 
priorizar serviços, áreas, negócios, destacou a palestrante.

A primeira coisa é entender os riscos – e para isso é preciso in-
formação. “É muito mais inteligente trabalhar com a prevenção, 
esse é o primeiro passo. Depois é a conscientização: como fazer 
isso chegar ao executivo? Sem buscar esse comprometimento, 
não se consegue avançar, porque uma série de ações precisam 
de recursos, investimentos, patrocínio. A conscientização vale 
para os dois lados – tanto para a área dos elementos táticos e 
operacionais, que não se preocuparam em criar seus backups, 
como para os executivos, que sequer têm a notícia de que isso 
está acontecendo”, a!rmou. 

A estratégia também tem que estar documentada e o trei-
namento de capacitação deve acontecer, porque é impossível 
que o cara consiga atuar bem se ele nem sabe o que vai fazer. 
Conseguir mobilizar a alta direção é um tremendo desa!o, a!r-
ma Ana, mas ainda assim é preciso tentar engajar quem decide. 
“É preciso fazer a coisa chegar, porque as experiências têm sido 
positivas. Às vezes, uma iniciativa dessas sequer chega ao radar, 

Louremir Gerônimo (UNIONE) Edgar D’Andrea (PwC)

 Identi!car o verdadeiro patrocinador
 Comunicar e divulgar objetivos
 Registrar responsabilidades, limitações, regras e alçadas 
na política

 Formalizar a estratégia de resposta
 Simular exercício de forma integrada e com frequência 
aceitável

 Usar métricas de desempenho pré-estabelecidas
 Divulgar e compartilhar resultados de exercícios e metas

Dicas para engajar a direção da empresa:
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Negócios

mas, quando chega, a cúpula vê que é importante, porque há 
muita desgraça acontecendo.”

Cetip
Walkyria Augusto partilhou com o público a experiência vivida 

na Cetip – empresa de liquidação e custódia de ativos no merca-
do !nanceiro – para implementar seu plano de continuidade de 
negócios. “Nós realmente nos dedicamos em todos os níveis da 
organização. Desde a alta direção, envolvendo todas as áreas, 
todos os colaboradores, no sentido de re"etir sobre o assunto, 
trazer esse tema para a discussão e tentar colocar um programa 
de fato dentro da empresa”, a!rmou. 

Segundo ela, a necessidade de abordar essa questão da gestão 
de continuidade surgiu do fato de que a Cetip trabalha com uma 
gama de artigos muito grande – são 60 diferentes tipos de ativos; 
além disso, há a complexidade da operação que a Cetip realiza – 
que é totalmente eletrônica.

“O registro de uma operação é feito sob duplo comando, não 
há interferência manual. Então, feita uma operação de compra e 
venda de título, ele sai da conta de disponibilidade, e !ca bloque-
ado, porque já foi registrado. Quando esse dinheiro é liquidado, 
sai da conta do comprador e vai para o vendedor, aí realmente o 
título é transferido. Isso é totalmente eletrônico, e torna o pro-

cessamento desse sistema bem mais complexo. Os executivos, 
preocupados com essa questão, então, tomaram a iniciativa”, 
a!rmou.

“O negócio da Cetip é crítico e altamente regulado, pois atua 
de forma integrada com o Sistema de Pagamentos Brasileiro; 
uma parada nas suas operações pode colocar em risco todo o 
mercado !nanceiro.”

Os principais desa!os foram:
 Garantir o envolvimento executivo e o comprometimento da 
média gestão;

 Garantir a qualidade e o alinhamento dos planos;
 Não deixar o programa de continuidade cair no esquecimento;
 Implementar o programa ao mesmo tempo que acontecia uma 
reestruturação organizacional e a mudança da sede para SP;

 Aprovar os planos de ação e implementar as melhorias na es-
tratégia de recuperação;

 Capacitar o time para andar de forma independente da con-
sultoria;

 Fazer com que o tema fosse assimilado como um programa 
(e não projeto);

 Garantir a adesão das diversas áreas que possuem interesses 
e prioridades diferentes;

Edgar D’Andrea (PwC); Ana Rosa (PwC); Renata Romariz (PwC); Louremir Gerônimo (UNIONE); 
Walkyria Augusto (FGV); Iguatemi Mendonça (Columbia Tristar Home)
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Walkyria Augusto (FGV)

;W%-,3:971%0/%X,.7*%F%9=N.791%

 Identi!car uma solução automatizada para facilitar a gestão 
centralizada das iniciativas de continuidade de negócios.

Edgar D’Andrea, da PWC, a!rmou ao !m da palestra que o 
tema da continuidade de negócios diante de uma contingência é 
cada vez mais sensível e importante dentro das organizações, e 
já faz parte da pauta dos Conselhos. 

 Relação de con!ança com a consultoria
 Comprometimento do Comitê Executivo com o pro-
grama

 Determinação da equipe para defender a nossa bandeira 
 Ganho da compreensão e maturidade sobre o tema em 
toda a sua extensão

 Manutenção do foco diante dos desa!os do cotidiano
 Exercitar, simular e testar sempre

O que realmente fez a diferença na Cetip:

Renata Romariz (PwC)
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Recolhimento do produto vai gerar custo e exigir 
mudança de cultura do consumidor

)*+,-./01%
23432-1%53%
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Trocar uma lâmpada bem pode estar na lista das dez tarefas mais simples de executar de qualquer um. 
Descartá-la, no entanto, já é outra história – principalmente se a lâmpada em questão for das que contêm 
mercúrio. Estruturas de coleta, logística e, principalmente, custos, tornam o projeto um empreendimento 

que vai demandar participação de fabricantes, importadores, órgãos o!ciais e, acima de tudo, do consumidor, disse o 
diretor técnico da Abilux (Associação Brasileira da Indústria de Iluminação), Isac Roizenblatt, em café da manhã na 
sede do IBEF SP em 20 de março.

O produto em questão é complicado: além de frágil, contém um resíduo perigoso, e lidar com ele vai exigir uma 
mudança cultural considerável. “Temos que implantar esse sistema em um país onde a população ainda joga papel 
de bala na rua. Nosso problema cultural para implantar a logística reversa de lâmpadas é algo delicado. Não depende 
do fabricante, nem só do governo, mas também dos consumidores – eles são os proprietários do produto, e se não o 
entregarem, o sistema não funciona.”

“Na Holanda, a coleta de lâmpadas já foi instituída há mais de 40 anos – bem como em outros países da Europa; 
a cultura já estava criada. No Brasil, será uma questão difícil de lidar: se a pessoa decide jogar em uma lata de lixo 
qualquer, ninguém nunca vai saber, e perde-se o rastro do produto.”

O plano da Abilux é implantar um sistema que valha para uma cidade como São Paulo e para o Acre também. No 
mercado, atualmente, existem cerca de 600 importadores de lâmpadas com mercúrio em seu interior. Desses, algo 
em torno de 60% concentram mais de 90% do mercado. As lâmpadas em questão são: "uorescentes compactas; 
tubulares; de luz mista; de vapor de mercúrio; de vapor de sódio; de vapor metálico; e de aplicações especiais – como 
as usadas em máquinas de bronzeamento arti!cial, em copiadoras, projetores, entre outras.

Sustentabilidade
Fr
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A lei 12.305/2010 e o decreto 7.404/2010 de!niram que, na 
logística reversa, todos os fabricantes, importadores, distribuido-
res, comerciantes e cidadãos têm responsabilidade compartilha-
da na destinação adequada do produto. A ideia central é: a vida 
útil do produto não termina após ser consumido; ele precisa ser 
reaproveitado ou receber a destinação ambientalmente correta.

O problema com a legislação federal é que, de certa forma, o 
Brasil é semelhante aos EUA nesse aspecto: Estados e municí-
pios são autônomos para implantar políticas de meio ambiente. 
“Mas nós temos um produto que não pode ter uma política para 
cada cidade – são quase 5.600 cidades no país”, lembra Roizen-
blatt. “Se mesmo 1% delas decidir que as embalagens das lâm-
padas terão que ter cores especí!cas, só isso já faria com que o 
sistema falhasse economicamente, com certeza.”

A Abilux encontrou no modelo europeu um padrão para 
orientar o estabelecimento do sistema brasileiro de recolhimento 
dessas lâmpadas. O padrão europeu já deu certo em 27 países 
e é comprovadamente e!ciente, segundo Roizenblatt. O mode-
lo americano foi desconsiderado porque a legislação americana 
permite que cada Estado adote seu próprio sistema. O modelo 
do Japão também foi descartado.

Unidade gestora
Na Europa, cada país criou uma ou mais entidades gestoras. 

O ideal é que façamos a mesma coisa, a!rmou o palestrante. 
“Por que o ideal é uma única entidade gestora, de âmbito nacio-
nal? Redução de custos. Quem vai pagar a conta? Ninguém tem 
dúvida disso: somos nós; e como seremos nós a pagar a conta, 
quanto menores forem os custos, melhor é.”

O projeto tem a iniciativa dos quatro maiores fabricantes, e 

Márcio Rodrigues (Bradesco); Keyler Rocha (IBEF SP); Isac Roizenblatt (Abilux); Carla Leal (Oracle); Antonio Moro (Adial)

foi aberto a outras duas entidades que são importadoras – a 
Abilamp e a Abilumi (que congrega cerca de 20 importadores). 
Também foi contratado o consultor que implantou o sistema na 
Europa, lembrou Roizenblatt. “É essa a pessoa com quem te-
mos tratado da questão – e brigado também. Isso porque uma 
coisa é implantar o sistema nos países de lá; outra é o ‘conti-
nente’ brasileiro, com suas diferenças – com cidades como São 
Paulo e alguma no interior do Pará.”

Decreto
Entre os pontos de maior destaque do decreto, Roizenblatt 

ressaltou os seguintes:
 Participação de órgãos públicos nas ações propostas, quando 

estes se encarregarem de alguma etapa da logística a ser implan-
tada. Esse é um ponto importante: os municípios precisam de 
fato colaborar, oferecendo, por exemplo, locais para instalação 
de ecopontos.

 Metas a serem alcançadas no âmbito do sistema de logística 
reversa a ser implantado. As metas serão estruturais/geográ!-
cas (onde serão colocados os pontos de coleta) e quantitativas. 
As primeiras são uma questão de planejamento e de melhorar 
e consertar o que se está fazendo ao longo do caminho. Já as 
segundas, a!rmou o palestrante, são muito difíceis – para não 
dizer impossíveis. “Essas metas quantitativas dependem da po-
pulação, que não sabemos como vai se comportar, quem vai de-
volver e quem não vai.”

 Descrição do conjunto de atribuições individualizadas e en-
cadeadas dos participantes do sistema de logística reversa no 
processo de recolhimento, armazenamento, transporte dos re-
síduos e embalagens vazias.
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Público

Carla Leal (Oracle)

Fluxo !nanceiro
O consumidor !nal terá um custo, cujo valor será repassado 

ao distribuidor; deste, o valor segue para o produtor importador; 
daí, segue para a gestora; esta, por sua vez, paga o transporte e o 
serviço de reciclagem. Ainda é preciso ver, segundo Roizenblatt, 
como vai se dar a transição para esse modelo. “Uma coisa é o 
que acontece no momento no mercado; outra é o que vai acon-
tecer – e eu não sei como vai se dar a transição, como vão se 
entrosar recicladoras que trabalham centralmente e outras que 
usam equipamentos que possam ser transportados. Já pensa-
mos sobre isso, mas não temos certeza do caminho a tomar.”

A intenção, disse, é buscar um sistema transparente, online e 
aberto a todas as instâncias do governo. “Com transparência, e 
sem !ns lucrativos, a gestora a operar com esse sistema vai fun-
cionar direito. Se custar menos, melhor; se custar mais, vamos 
querer saber no que estamos gastando.”

Para o estabelecimento dos pontos de coleta, é preciso levar 
em conta:

 Quantidade de lâmpadas descartadas pelo consumidor (que 
não sabemos qual será);

 Distribuição geográ!ca dos pontos;
 Estrutura de gerenciamento de resíduos – é fundamental: 

precisam estar online e ser comunicantes o tempo todo com a 
transportadora, a gestora, o governo e todos que têm interesse 
em saber o que está sendo entregue.

Comparando as situações do Brasil e dos EUA, por exemplo, 
há dois parâmetros que norteiam os custos do projeto.

1) 250 hab/km2 – serve para nortear a localização do ponto 
de coleta;

2) 4 km de distância do consumidor – dentro dese espaço é 
preciso que o consumidor encontre um ponto de descarte.

O sistema de rastreamento também é importante porque, se 
um caminhão inteiro tombar na estrada, é preciso saber onde 
isso aconteceu. A formação de pessoal – na gestora, no trans-
porte, na reciclagem – é outro ponto-chave.

“Seja no transporte, seja na reciclagem, a melhor relação cus-
to/benefício será buscada através de concorrência. É importante 
haver recicladores no Brasil todo, por uma questão simples: se 
for preciso fazer o transporte das lâmpadas de uma região a ou-
tra, corre-se o risco de despejar mais mercúrio no meio ambiente 
do que o que está sendo levado para reciclagem, porque o óleo 
diesel dos caminhões que transportariam essas lâmpadas con-
tém mercúrio.”

Sustentabilidade
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Isac Roizenblatt (Abilux)
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Para que haja recicladores no Brasil todo, a melhor forma de 
expandir a atuação dos recicladores, ou de criar novos, é com 
financiamento do BNDES.

Sistemas para descarte adequado
O recolhimento de recursos para manter poderia ser feito da 

seguinte forma: na hora de comprar um produto de R$ 5, por 
exemplo, R$ 1 desse valor seria destinado para o descarte do 
produto, e ele viria discriminado na nota. Mas fazer isso é virtu-
almente impossível – primeiro, porque muitos comerciantes não 
emitem nota !scal.

O sistema então imaginado é: se uma lâmpada entrou no mer-
cado através da emissão de nota !scal da indústria, entra dinhei-
ro na gestora. No caso da importadora, ao pedir uma licença de 
importação, para que seja liberada a licença, a empresa preci-
sa estar quite com a gestora. “O controle tem de ser na porta 
de entrada – porque, depois que entrou, não se encontra mais 
nada”, disse Roizenblatt.

Catadores de rua, segundo ele, poderiam ser uma boa ideia 
para gerar emprego; o problema é que não há como treinar esses 
trabalhadores no Brasil todo, e eles teriam que lidar com uma 
produto reconhecidamente perigoso. Ou seja: não é possível 
trabalhar com ele. “O problema é expor o catador ao contato 
contínuo com o mercúrio.”

O palestrante ressaltou a importância da !scalização, para que 
não sobre mesmo mercúrio no mercado. “Ninguém quer deixar 
mercúrio para os !lhos ou netos; isso teria um impacto forte-
mente prejudicial à família. Por isso, a meta é zerar o mercúrio.”

Início
O sistema de coleta foi imaginado elencando cidades por onde 

começar, categorizadas segundo critérios de concentração po-
pulacional, densidade e tamanho da população. Em fevereiro, o 
Ministério do Meio Ambiente pediu que fossem abrangidas as 
cidades em que serão realizados jogos da Copa de 2014 e cidades 
de áreas metropolitanas. O número de pontos de coleta e de 
contêineres tem aumentado em um ou dois, todos os dias.

Segundo Roizenblatt, em três anos o mercado de lâmpadas 
vai passar por uma mudança signi!cativa, devido à entrada das 
lâmpadas eletrônicas. “Não sabemos de 2020 à frente como as 
coisas vão acontecer. O que eu acho é que o ‘colchão de dinhei-
ro’ que está sendo planejado no começo como tolerância/folga, 
ele não vai acontecer.”

Algumas questões ainda a serem respondidas são: um cami-
nhão carregado com lâmpadas usadas precisa levar uma nota 
!scal ou não? Qual o valor dessa nota? O ponto de coleta – uma 
loja de material de construção, por exemplo, que tenha um con-
têiner em seus estacionamento – precisa de uma licença ambien-
tal ou não? “Ao nosso ver, não – imagine-se a complicação para 
fazer isso no Brasil todo.”

Impactos sociais e econômicos: as discussões sobre o meio 
ambiente estão em todas as esferas e é importante o que tere-
mos de fazer com o material descartado. A matéria prima do 
descarte de lâmpadas – vidro – praticamente não tem valor. 
O vidro pode ser usado para cerâmica vitri!cada; o alumínio 
pode ser derretido e usado eventualmente para alguma outra 
aplicação.

Num plano ideal, o mercúrio deveria, ser devolvido à China 
para que façam novas lâmpadas – uma vez que importamos 
muita lâmpada de lá. “Mas a ONU não permite mais transportar 
mercúrio de um país para outro.” 
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Planejamento Estratégico
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Estratégias muito boas no papel podem se mostrar de difícil aplicação

Por Redação / Fotos: Jacinto Alvarez

O tema “morte do planejamento estratégico” é de fato uma provocação, disse 
o palestrante Renan Guedes, no início do evento na Sede do IBEF SP, no último 
dia 21 de março. Muitas vezes o trabalho do planejamento estratégico – duro e 
por vezes caro, envolvendo consultorias – rende um resultado excelente. “Mas 
como colocá-lo em prática? Surgem con!itos de interesse, de ideologia e de im-
plementação, de como as pessoas de cada área funcional entendem esse planeja-
mento na prática”, questiona Guedes.

“Por que algumas dessas estratégias nem saem do papel e outras, ao saírem, 
acabam não conseguindo ser implementadas até o "m? De fato, algumas ideias, 
na hora de serem implementadas, acabam não parecendo tão boas assim. Na 
teoria, são bastante interessantes, mas, quando se deparam com os obstáculos 
reais, enfrentam di"culdades. O que no papel "cou muito interessante, às vezes 
na prática não parece tão bom.”

Modelos estratégicos – evolução
A discussão começou com a exposição dos principais modelos e teóricos do 

planejamento estratégico. Peter Drucker, embora não seja o primeiro pensador 
da estratégia, não pode faltar na discussão. Ele trouxe o modelo conhecido como 
APO (Administração Por Objetivos), que já estava em prática na GE. O modelo 
APO procura:

i) estabelecer os objetivos organizacionais;
ii) transmitir os objetivos para os funcionários;
iii) monitorar;
iv) avaliar desempenho;
v) premiar o desempenho.
Outro pensador importante é Michael Porter, que teve grandes di"culdades 

no começo de sua carreira acadêmica com estratégia – ele precisou comprovar 
que esse era um tema de gestão (à época, era fortemente enviesada pela questão 
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macroeconômica). Ele utiliza a noção das Cinco Forças (Forne-
cedores, Entrantes Potenciais, Concorrentes na Indústria, Subs-
titutos e Clientes); Posicionamento; Estratégias Genéricas; e o 
Stuck-in-the-middle.

Uma das ideias apresentadas por Porter – e que gerou baru-
lho no mundo acadêmico, segundo o palestrante – é que não se 
poderia escolher duas estratégias simultaneamente; se isso acon-
tece, acaba-se no que se chama de Stuck-in-the-middle – ou seja, 
a empresa não sabe bem o que quer, e o cliente por sua vez não 
enxerga o que a empresa é. A Toyota, no entanto, enfrentou isso 
e conseguiu ser bem sucedida – “aliando a busca pelo aumento 
da qualidade do produto com a busca pela redução do custo”, 
a"rmou. “O modelo de Porter, então, se mostrou falho.”

Henry Mintzberg, por sua vez, conseguiu indicar dez princi-
pais linhas teóricas diferentes. Ele a"rmou que todas as linhas 
teóricas estão certas – mas cada uma delas está pegando um 
pedaço do que é o planejamento estratégico. Ele chegou à con-
clusão de que a escola “que funciona” é a que mistura todas as 
linhas de estratégia: trata-se de fazer uso dos modelos de plane-
jamento à medida em que se vê a necessidade de cada um deles. 
Ele discute a "loso"a do planejamento estratégico.

Em seguida, Robert Kaplan e David Norton entram em cena, 
em 1996, com um artigo na revista Harvard Business Review, 
no qual tentavam traduzir o planejamento estratégico em coisas 
mais tangíveis. Perceberam que, para alcançar o planejamen-
to, uma só medida – o lucro, por exemplo – não bastava, eram 
necessárias outras – algumas voltadas ao crescimento, outras 
à e"cácia, por exemplo. Eles criaram então algo relativamente 
simples (hoje em dia mais utilizado na contabilidade que na admi-
nistração), que é a ideia de Balanced Scorecard.

Outras perspectivas contam; hoje se fala de valor do clien-
te – atributos do produto, relacionamento com o cliente; ima-
gem; utilidade para o cliente; liderança em produto; entre outras. 
Também entram na conta a busca pela excelência operacional e 
as perspectivas de aprendizagem e crescimento – que buscam 
motivar e preparar a força de trabalho, por meio do estímulo às 
competências estratégicas dentro da empresa, do uso de tecno-
logias estratégicas e da criação de um clima para a ação. O que 
acabou acontecendo, no entanto, é que o balanced scorecard, 
em muitas organizações, não evoluiu na velocidade que deveria 
para acompanhar a realidade.

Jay Barney, que propôs um dos modelos mais recentes (de 
2001), trabalha com as ideias de Resource Based View e Com-
petências Essenciais. Ele propõe que o que gera vantagem com-
petitiva e é preciso contemplar no planejamento estratégico são 
os recursos. Um exemplo – infelizmente trágico – de recurso de 
uma empresa foi Steve Jobs, da Apple. Para Barney, o que a 
empresa já tem “em casa” e é relativamente raro ou insubstituí-
vel, ou de difícil imitação, ou mesmo extremamente valioso, faz 
parte dos recursos, e a visão da empresa deve ser explorar esses 
recursos de maneira a criar vantagem competitiva em cima dele. 
E isso leva a pensar em um recurso que atende muitas dessas 
características: gente.

Chegam, então, Chan Kim e Renée Mauborgne com a es-
tratégia do Oceano Azul, que tentaram recon"gurar a visão de 
diferenciação usando casos emblemáticos, como a companhia 
aérea SouthWest e o Cirque Du Soleil. Os dois autores propu-
seram que a empresa deve buscar aquela competência capaz de 
gerar vantagem competitiva. Não se trata de ser o melhor do 
mundo, mas o melhor em alguns aspectos – ou seja, é o caso de 
buscar explorar as competências que eu tenho e desenvolvê-las.

O Cirque Du Soleil, por exemplo, mudou o conceito de como 
um circo deve ser – conceito esse do qual temos uma noção, 
muitas vezes desde a infância. Eles escolheram elementos e fo-
caram sua estratégia nisso. A SouhtWest, por sua vez, passou 
a vender, como diferenciação, a economia feita em relação às 
concorrentes aéreas: vendendo um serviço econômico e cum-
prindo horários, a empresa passou a registrar baixos índices de 
reclamação e liderar em seu segmento.

Falhas
No mundo acadêmico passou-se a perceber que os modelos 

não só eram relativamente falhos, mas, na prática, geravam al-
gum problema. “Preparavam-se relatórios lindos e, na hora de 
implementar a estratégia, esta não parava de pé.”

Por que isso acontece? Alguns fatores tentam explicar isso; 
o primeiro deles é a incapacidade de gerenciar a mudança e de 
superar a resistência interna à mudança. Outro é a estratégia ser 
con!itante com a estrutura de poder existente.

O compartilhamento precário informações entre responsáveis 
pela execução da estratégia também acaba por prejudicar a con-
secução do planejamento estratégico, assim como a falta de de-

João Dias (Lodestone)
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Planejamento Estratégico

"nição e comunicação dos responsáveis pelos projetos e/ou de-
cisões, relacionadas a implementação estratégica pobre ou vaga.  
A falta de comprometimento (ownership) das pessoas-chaves 
em relação a estratégia e a sua execução; a ausência de uma me-
todologia que direcione os esforços de execução da estratégia; 
e a falta de entendimento do papel da estrutura organizacional 
na execução da estratégia – todos esses fatores impedem uma 
implementação bem sucedida do planejamento estratégico.

“Muita gente que critica o planejamento estratégico diz que 
parte do motivo porque não se consegue implementá-lo é que 
ele é vago, ou pobre”, disse Guedes.

Planejar e executar
Muitas vezes aponta-se a estratégia numa direção, e na hora 

da execução, ela segue uma direção diferente. A estratégia de-
liberada – aquela que será posta em execução porque foi pla-
nejada daquela forma especí"ca –, na verdade, é apenas uma 
parte do que foi originalmente desenhado; boa parte daquilo foi 
abandonado.

Além dessa estratégia deliberada surgem estratégias chama-
das por Mintzberg de “emergentes”. Além dos desejos da alta 

administração, contemplados na estratégia, outros stakeholders 
internos – e até externos – também têm expectativas e direcio-
nam esforços.

“Muitas coisas que às vezes con!itam com a estratégia que 
foi desenhada são implementadas e executadas por interesses do 
pessoal envolvido. O primeiro pensamento da direção às vezes é: 
‘vamos mandar embora esse pessoal; não estão alinhados com o 
planejamento’. Mas será que ele está errado? Será que a pessoal 
que está na operação, que está vendo um problema imediato, 
e surge com ideias relativamente novas, está mesmo errado?”, 
questionou o palestrante.

Implementando a estratégia
Guedes listou oito pontos-chave, segundo elaboração do teó-

rico John Kotter, para implementar o planejamento:
 Agir com senso de urgência: signi"ca sair da atividade 

em que se está para realizar “algo que dará o dobro de trabalho 
e dor de cabeça”, disse o palestrante, sob risco de ser excluído. 
É como parar de fumar depois do primeiro problema de saúde: 
para Guedes, enquanto não houver esse senso, a estratégia não 
é abraçada;

Renan Guedes (MGS)
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Público

 Mobilizar uma “coalizão” su!cientemente poderosa: 
não faz sentido entregar a estratégia a quem não tem autonomia 
para implementar, diz Guedes;

 Desenvolver uma visão que ampare a mudança: “Ra-
ramente alguém deixa a atividade que está executando se não 
tiver a segurança de que, quando chegar ao outro ponto, não 
encontrará o resultado positivo esperado”, a"rmou o palestrante. 
As pessoas vão se dedicar ao projeto se houver uma visão do 
resultado que norteie o trabalho, a"rmou;

 Comunicar excessivamente a visão: trata-se de trans-
mitir a visão “ao ponto da lavagem cerebral”, disse;

 Remover os obstáculos que bloqueiam a visão: bus-
car o consenso, por exemplo, pode não ser a melhor forma de 
tentar implementar uma estratégia, por não ser a mais rápida. 
“Consenso é a melhor forma de garantir que, se algo der errado, 
ninguém apontará culpados. Se esse for o processo decisório, 
talvez não se consiga realizar o que se planejou na velocidade 
necessária”, disse;

 Criar resultados no curto-prazo (quick-wins): um pro-
jeto de mudança precisa gerar algum resultado de curto prazo, 
mesmo que seja pequeno, disse Guedes – isso dá apoio ao projeto;

 Não cantar vitória antes do tempo: muitas vezes surge 
a tentação de, ao menor sinal de sucesso, desmobilizar todos e 

encerrar a execução do planejamento. Isso é um erro, destacou 
o palestrante; 

 Consolidar a mudança na cultura corporativa: mui-
tas vezes as pessoas não estão sensibilizadas para a necessidade 
de mudar – mesmo na iminência da empresa quebrar, a"rmou 
Guedes.

“Jam session”
A palestra terminou em tom de jazz: Miles Davis e John Col-

trane entraram na exposição, ao som de “So What”. Guedes 
mostrou que a composição certa de pessoas, ferramentas e trei-
no gera resultados excepcionais.

Muitas vezes, a ideia em torno da execução de uma estra-
tégia é comparada à apresentação de uma orquestra – com 
um maestro, a partitura e os músicos, exímios da execução 
daquela peça, mas que, na ausência da partitura, encontram 
di"culdades. Também o free jazz vem para ilustrar que um 
time brilhante de músicos pode se sentir tão à vontade na 
execução de uma peça musical que, em meio a tanta improvi-
sação, o resultado "nal pode ser algo muito difícil de entender. 
Davis e Coltrane, no entanto, mostraram que, o ambiente 
adequado e o conhecimento profundo podem resultar em 
música sublime. 
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Tributos – JSCP

Juros ou dividendos? Os Juros Sobre Capital Próprio ainda despertam discussões
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Alguns países do exterior adotam a mecânica de atribuir uma determinada quantia de dinheiro 
para o sócio, como se fosse remuneração do patrimônio investido – diferentemente dos divi-
dendos, que supõem a rentabilidade da companhia. Muito já se brigou – e ainda se briga – nos 

tribunais, que entendem que JSCP (Juros Sobre Capital Próprio) são juros mesmo, e não dividendos; 
isso põe em questão diversos tópicos, segundo exposição dos advogados Roberto Fragoso e Plínio 
Marafon, durante café da manhã na sede do IBEF SP, em 27 de março.

Muito já se discutiu sobre de que patrimônio se fala – se é o do !nal do ano, se o somado dos lu-
cros do período, se o somado dos lucros trimestrais. A Receita Federal entende que, de acordo com 
o regime da companhia (anual, trimestral ou mensal), é preciso somar os resultados para se saber o 
patrimônio – e a soma servirá de base para calcular os juros.

Uma questão interessante, segundo Fragoso, é a do balanço societário. Segundo ele, a norma prevê 
o ajuste da reserva de reavaliação porque não se trata de um aumento do ativo em uma pressuposição 
do valor a mercado. “Isso não quer dizer que seja realmente por esse valor que a empresa vai realizar 
seus ativos; consequentemente não seria lucro. Por isso, o legislador optou por retirar isso do cálculo 
da JSCP.” A norma determinou a retirada do AAP (Ajuste de Avaliação Patrimonial): são os lança-
mentos de valor presente-mercado – o “fair market value”, acrescentou Fragoso.
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A norma também fala em neutralidade !scal; daí, segundo o 
primeiro palestrante, surge a discussão: qual é o limite desse ter-
mo? “Neutralidade !scal, aqui, enquanto em relação a um ajuste 
na conta de patrimônio líquido. Isso porque a JSCP vai incidir 
sobre o patrimônio líquido. Esse ponto é novo, não há jurispru-
dência sobre a matéria. O que existe são basicamente respostas 
a consultas à Fazenda – que se manifestaram sobre incentivos 
!scais e sobre ajuste de depreciação. Vale a pena se explorar qual 
o limite do possível quando se olha para conta patrimonial – prin-
cipalmente para cálculo de JSCP.”

Natureza Jurídica da JSCP: Juros ou Dividendos?
A norma, a lei, a CVM, o BC e a Receita: cada uma dessas 

instâncias diz algo diferente sobre essa questão. Como compa-
tibilizar pessoas, interesses e interpretações nesse caso? Esse é 
o grande drama no momento, disse Fragoso. “Os tribunais, que 

têm a competência estabelecida em lei para dizer o que devemos 
fazer, entendem que JSCP são juros atípicos – porque remune-
ram o patrimônio do sócio, como se fossem um valor adicional 
em relação ao dividendo. Posso pagar um dividendo e um ga-
nho pela utilização do patrimônio dos sócios. Se observarmos, 
no entanto, as discussões da CVM e do BC, eles são claros em 
chamar aquilo de dividendo.”

O con"ito então é: como se pode trabalhar a mesma coisa, 
olhando o artigo 110 do CTN (Código Tributário Nacional), com 
a JSCP entendida como juros para um lado e como dividendo 
para outro? “O ponto é complicado, mas parece estar sendo re-
solvido. Mesmo que não gostemos das decisões, elas estão sen-
do tomadas e isso é su!ciente para o momento.”

Tributação dos bene!ciários
São diversos os tipos de bene!ciários. Há a própria pessoa jurí-

Plínio José Marafon (Marafon Advogados)

=>?83)6%7.8.@.9%
,+@+,/),56%7.1.%A&6%/%

B3156%7.1.%<&6C%#9251.%
5%:;(<%4/)D.%).431/E.%

,/%B315F%/?/%G%,/6*5)4.,5%
,5%,+@+,/),5H%6/%5%

,+@+,/),5%75,/%6/1%7.85%
,/6715751*+5).?9/)4/F%5%
B315%4.92G9%I%,/6,/%J3/%

D.B.%3).)+9+,.,/%/)41/%56%
6K*+56CL%M<?N)+5%O.1.P5)Q



!"#$%&#'(!!"!!#$%&'()*+&!,-.,,1

Tributos – JSCP

dica quando subordinada ao lucro real; há a subordinada ao lucro 
presumido; há também a pessoa no exterior; para cada uma, há 
uma incidência própria. Também é polêmica a incidência de PIS/
Co!ns sobre a taxa de juros. Se são juros, são então uma receita 
– e devem gerar consequências tributárias, como a incidência do 
PIS/Co!ns e do IR.

A norma determina que, para pessoas jurídicas optantes pelo 
lucro real, ela representa juros, e devem ser cobrados tanto o IR 
como o PIS/Co!ns. No caso da empresa optante pelo lucro pre-
sumido, deve-se entender essa tributação como exclusiva – da 
mesma forma é tratada a pessoa física. “Quando olhamos para 
a pessoa jurídica do exterior, aí instala-se a grande preocupação, 
porque a norma vem falando sempre que, uma vez remetido ao 
exterior, devem incidir determinadas alíquotas. Esse é um pro-
blema sério, porque, de acordo com a alíquota que vai ser retida 
no país, pode ou não valer a pena remeter ao exterior.”

A questão de retenções é um dos maiores problemas: se de-
terminada retenção no país não for passível de ser creditada  
no exterior, essa conta vai ser uma despesa. Aí se põe a ques-
tão: “Será que eu vou me aproveitar do crédito integralmente 
no !nal? Será que todo o "uxo chegará às mãos do acionista 
sem perda?”

Para bene!ciários no exterior, em princípio, tratados são res-
peitados. Há um grande debate sobre a hierarquia de tratados 
– nossos tribunais entendem que lei ordinária tem o mesmo esta-
tuto de tratado. Portanto, lei posterior que trate de forma distin-

ta de um tratado revoga implícita ou explicitamente este último; 
outra corrente entende que os tratados têm um rito próprio. 
Esse rito deve ser obedecido tanto para assinatura e contratação 
do tratado como pelo desfazimento deste. Há um rito próprio 
determinado pela Constituição Federal para a formatação, pu-
blicação e aprovação do tratado.

No caso de paraísos !scais e áreas incentivadas, a norma 
prevê que, a partir do momento em que as empresas paguem 
JSCP para empresas ou pessoas em países onde a carga tri-
butária seja menor ou igual a 20%, onde haja sigilo de informa-
ções societárias, e oferecimento de benefícios !scais, esses pa-
íses terão tratamento diferenciado – ou seja: alíquota de 25%.  
“A grande maioria dos tratados trabalha na linha de 15% (exceto 
o Japão e o da Espanha, ambos de 12,5%). Em 2010, a Recei-
ta publicou uma série de normas, falando sobre paraísos !scais, 
trazendo uma nova lista – que é o entendimento da Fazenda e 
um conforto para o contribuinte, mas uma vez pagos juros ou 
quaisquer fontes de remessas para esses países, esses países de-
vem ser considerados.”

Holding
Quando os juros sobem e encontram uma holding, esta pode 

estar no lucro presumido ou no lucro real, disse Plínio Marafon. 
A maioria dos casos leva em conta o presumido – já que holding 
não tem receita, não fazendo muito sentido falar em lucro real. 
Ela, então, não vai pagar PIS/Co!ns porque para as empresas 

Roberto Goldstajn (IBEF SP); Plínio José Marafon (Marafon Advogados); Roberto Pérez Fragoso (advogado); André de Souza (Ernst & Young); 
Walter Machado (WMB)
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Roberto Pérez Fragoso (advogado)
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com lucro presumido ainda está em vigor a velha lei 9.718 – cujo 
artigo 3º, parágrafo 1º foi considerado inconstitucional pelo STF, 
de maneira que as holdings só pagam PIS/Co!ns sobre o seu 
faturamento.

No caso da holding de lucro real, quando o governo reduziu a 
zero as alíquotas de PIS/Co!ns para juros, ele excluiu expressa-
mente os JSCP. Isso desequilibra um pouco a in"ação, porque, 
embora a holding possa replicar os JSCP – ela se replica, porque 
tem seu patrimônio líquido, seus 6% de TJLP, seus lucros acu-
mulados como reservas de lucros do exercício, e daí pode replicar 
e pagar um juro semelhante ao que recebeu.

“A hipótese que tem sido mais adotada de forma nem sempre 
muito ortodoxa é permitir que os JSCP tenham um usufrutu-
ário diferente da holding – de maneira que, ao pagar, olharia o 
livro de ações nominativas (se for S.A.) ou o contrato social (se 
for LTDA), que dizem: juros (ou dividendos, às vezes) não de-
vem ser pagos porque o usufruto foi dado ao sócio”, segundo 
ele. “Hoje, o sócio-pessoa física é dono direto da empresa; por 
razões societárias, familiares, sucessórias, etc., ele resolve fazer 
uma holding – sem saber direito de que se trata. Esse momento 
seria ideal, porque eu capitalizo nas holding as ações, mas não 
dou o dividendo – eu sou o dono das ações, me reservo o usu-
fruto do dividendo. Esse é o modelo perfeito.”

Quando a holding está criada já, ela teria de criar o usufruto 
do nada – ou seja: por puro planejamento !scal. Não haveria 
outra razão – a não ser que fosse criada uma situação familiar, 

sucessória, devido à idade da pessoa ou por outra razão, para 
que esse modelo fosse camu"ado – e !casse mais digerível pelo 
Fisco. Seria a chamada solução “agressiva” – mas defensável, 
porque pelo Código Civil, o usufruto pode ser dado a quem se 
queira e ninguém precisa explicar o porquê.

O PIS/Co!ns da holding de lucro real não dá crédito, porque 
não tem insumo. O certo seria poder abater, mas a lei não per-
mite. Mas os tribunais vêm entendendo, lembra Fragoso, que a 
partir edição das leis 10.637 e 10.833 incide, sim, PIS/Co!ns. Isso 
porque a redação dessas duas leis traz, como incidência desses 
dois tributos, faturamento, receita bruta e qualquer receita. por 
isso, as empresas que hoje optam pelo lucro real devem tributar 
ambos, desde a entrada em vigor daquelas leis.

Aqueles que mantiveram a opção pela norma 9.718 (a do lucro 
presumido – bancos, grupos !nanceiros, ou outros que tenham 
regra própria) mantêm-se não tributando o PIS/Co!ns. O que 
muitos advogados argumentaram para !carem isentos desses 
dois tributos, lembrou Marafon, foi a tese do dividendo: eles rei-
vindicaram ao Judiciário que os juros, não sendo juros – mas 
dividendos – não teriam incidência dos tributos.

O JSCP existem desde 1995; nesses 16 anos, sempre foram 
pagos juros desproporcionais, disse Marafon. “Alguns pagavam 
dividendos para ONs e juros para PNs. Embora o JCSP tenha 
natureza de juro, ele é descontado do dividendo; se o dividendo 
pode ser pago desproporcionalmente, o juro também – desde 
que haja unanimidade entre os sócios.” 
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Mercado & Meio Ambiente

Foi-se o tempo em que preocupações com sustentabilidade eram restritas ao universo das fábricas, ou 
quando bastava para uma empresa criar uma fundação ou instituto para ganhar o estatuto de susten-
tável. Hoje em dia, é grande a importância desse tema – que ganhou um caráter estratégico, prioritário 

– no mercado de capitais, disse a diretora de Sustentabilidade da BM&FBovespa, Sônia Favaretto, em um café 
da manhã na sede do IBEF SP, no dia 10 de abril.

“Sustentabilidade não é abraçar árvore, nem beijar criancinha. No começo, tinha muito isso. Quando eu 
comecei a atuar nessa área, era muito comum ouvir: ‘Sustentabilidade? Mas eu não trabalho com meio am-
biente, por que eu tenho que pensar nessa história? Eu sou da área de serviços, trabalho em banco’”, lembra 
Sônia. “Naquela época era muito comum ouvir: ‘Meio ambiente? Mas eu não sou uma fábrica’. Ou então, ia 
para o lado social: ‘Mas eu já tenho lá minha fundação, meu instituto, que cuida disso. Eu quero fazer negócio’. 
Então, não é isso, de!nitivamente não é. Acho que a gente já avançou.”

“Hoje em dia você entra no site da Bolsa e tem acesso às informações econômicas e !nanceiras de diversas 
empresas. Um dia você vai entrar no site da Bolsa e ter acesso também às informações do ponto de vista 
ambiental. Assim, o investidor pode tomar uma decisão consciente.”

Por Redação / Fotos: Luis Blanco

Do universo de fábricas, fundações e institutos, o desenvolvimento 
sustentável passou para a pauta também do mercado de capitais
Do universo de fábricas, fundações e institutos, o desenvolvimento 
sustentável passou para a pauta também do mercado de capitais
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De!nição e imagem

A de!nição de desenvolvimento sustentável foi cunhada em 
1987. Gro Brundtland, ex-primeira ministra da Noruega (que 
esteve no Brasil recentemente) foi uma das criadoras do termo 
sustentabilidade. Segundo ela, desenvolvimento sustentável é 
aquele que satisfaz as necessidades da geração atual, sem com-
prometer a capacidade das gerações futuras de também terem 
as suas necessidades atendidas. “Hoje a gente tem água, ainda, 
tem ar, ainda. Quer dizer, por quanto tempo vamos ter? E os 
nossos !lhos e netos, eles terão? Por mais poético que isso pa-
reça, no !nal é assim, se os nossos !lhos e netos não tiverem, a 
gente também não vai ter empresa fazendo negócio. Essas coi-
sas estão interligadas”, disse Sônia.

Hoje em dia o conceito de sustentabilidade se acoplou de 
modo muito !rme à imagem das empresas, e nenhuma delas 
mais pode ignorar os aspectos sociais e ambientais dos negócios, 
a!rmou a palestrante. Muito da reputação das companhias de-
pende do cuidado que se tiver nessas áreas; algumas empresas 
aprenderam isso duramente – a Nike foi um exemplo, lembrou 
Sônia, devido a um caso ligando a companhia a trabalho infantil 
em sua cadeia de produção.

“Hoje eles [a Nike] são um exemplo em sustentabilidade, mas 
vão levar para o resto da vida essa questão da imagem deles. 
Quando a Nike teve o problema com a cadeia de produção, não 
era comum a gente ser responsável pelo fornecedor. Tinha no 
contrato: a responsabilidade de cuidar da cadeia de produção é 
dele. Não é mais”, a!rmou. Num outro exemplo, se um banco 
empresta recursos para a construção de uma hidrelétrica, ele 
passa a ser também responsável por aquele empreendimento, e 
se o empreendimento causar dano ambiental, o banco também 
arca como responsável. “O mundo !cou um pouco mais interli-
gado. Todo mundo é responsável por tudo.”

Katrina

Quando se fala em aquecimento global, mudança climática e 
os riscos ligados à degradação do meio ambiente, difícil não lem-
brar do furacão Katrina, que atingiu o sul dos Estados Unidos 
– particularmente o Estado da Louisiana – em 2005.

Alguns setores da economia – ou mesmo todos –, se não se 
reinventarem, vão acabar – e o mercado de seguros, talvez, seja 
um dos exemplos mais claros, disse a palestrante. “Em 2005, 
2006, as seguradoras estavam muito distantes dessa situação da 
sustentabilidade. Não dá mais para ser assim. As indenizações 
pagas em 2010 foram de US$ 43 bilhões – ou 60% a mais do que 
2009. Isso não é uma curva natural de um setor, alguma coisa 
está acontecendo.”

No Brasil, apenas uma pequena parte dos recursos alocados 
em fundos de investimento tem alguma relação com a questão 
da SRI (Social Responsible Investment) – ou são fundos que só 
investem em empresas que tenham boas práticas de sustenta-
bilidade ou que replicam o índice de sustentabilidade. Hoje nos 
EUA, cerca de 12% da indústria total de fundos são alocados 
nesse tipo de fundo, lembra Sônia. Na Europa já são 17,5% dos 
ativos. “No Brasil, tivemos um crescimento de cerca de 50% em 
relação a 2006 e, mesmo assim, atualmente o total é de menos 
de 1%. Tem muito espaço para crescer e a gente vem trabalhan-
do muito forte na Bolsa nesse sentido.”

Rio + 20 e “!m do mundo?”
Outro estigma com que o tema da sustentabilidade tem de 

lidar é o do “iminente !m do mundo”. Essa não é uma questão 
a se levar a sério no curto prazo; mas já está em tela o seguinte 
aspecto da questão: se continuarmos a fazer “business as usual”, 
não vai ter Terra para suprir o que dela consumimos, ressalta a 
palestrante. “Na verdade, em 2009, a Terra já não tinha condi-

PERDAS CAUSADAS PELO FURACÃO KATRINA

População de Nova Orleans pré-Katrina – 463 mil
População de Nova Orleans um ano depois – 230 mil
Número o!cial de mortes – 1.697
Casas perdidas – 200 mil
Empregos perdidos na Louisiana – 400 mil
Estimativa de danos causados na Louisiana – US$ 22 bilhões
Valor destinado pelo governo federal para a recuperação – US$ 116 bilhões

Fonte: http://givebackbeyond.org/give-back-beyond/new-orleans/hurricane-katrina-facts
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Sônia Favaretto (BM&FBovespa)

ções de se recuperar a medida do consumo de seus habitantes, 
na recuperação dos recursos naturais. Costumo dizer que já es-
tamos no ‘cheque especial’ da Terra.”

Nessa questão dos recursos naturais se insere a Rio + 20 – a 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sus-
tentável (que acontecerá no Rio de Janeiro, entre 13 e 22 de 
junho). “O governo, o setor privado e os cidadãos estão cada vez 
mais conscientes da importância de preservar o meio ambiente e 
os resultados estão aparecendo. Então, na parte de sustentabi-
lidade, o Brasil é, sim, uma referência, o país tem se posicionado 
muito fortemente.”

A Rio + 20 trará à pauta basicamente dois temas: economia 
verde (no contexto da erradicação da pobreza no desenvolvi-
mento sustentável) e governança global. O Brasil propôs a Rio 
+ 20 em 2007 – mas, naquele mesmo ano, teve início a crise 
de crédito que resultaria na crise muito mais séria que atingiu a 

economia global em 2008, e cujos efeitos não só não se dissipa-
ram como ganharam novo fôlego recentemente com a piora da 
situação da Espanha. Tudo isso deixou muitas dúvidas pairando 
sobre a Rio + 20.

“Por exemplo, a crise !nanceira vem sendo muito impactante 
na questão da vinda para cá, principalmente dos países europeus, 
porque o custo envolvido é razoável. Basicamente, não sairá 
nada de mandatório, não é esse o objetivo da Rio + 20; é capaz 
que saia um documento, um acordo de intenções, algo do tipo. 
Então, não retroceder já é um grande ganho”, disse.

“Os países desenvolvidos pegam muito na questão do meio 
ambiente, até pelas reservas naturais que estão nos países em 
desenvolvimento. Para eles seria interessante, do ponto de vista 
da agenda política, que a discussão se focasse em meio ambiente, 
porque aí tem a Amazônia, as hidrelétricas, que são recursos 
que eles já não têm. Então, existe essa queda de braço.”

Publicidade e recomendação
Em junho de 2011, o Conar publicou novas normas para publi-

cidade que utilize a sustentabilidade como tema; antes da regula-
mentação, algumas empresas tiveram que tirar seus anúncios do 
ar devido a pressão da sociedade civil – basicamente porque não 
comprovavam aquilo que estava nas propagandas. Os princípios 
para esse tipo de publicidade são: veracidade, exatidão, pertinên-
cia e relevância.

As empresas devem ter uma linha de transparência de infor-
mações socioambientais, destacou a palestrante. “Acreditamos 
na linha da indução e do envolvimento, o novo mercado é abso-
lutamente feito junto com as sociedades, com audiências públi-
cas, consenso, produtos e serviços, índices de sustentabilidade, 
segmentos de listagem e novos mercados.”
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Público

Walter Machado (WMB); Carla Leal (Oracle); Sônia Favaretto (BM&FBovespa); Keyler C. Rocha (IBEF SP); Antonio Carlos Moro (Adial)

Essa indução se processa por meio de estímulos à gestão de 
recursos naturais; a boas práticas de governança; a melhorias no 
relacionamento e no compromisso com os investidores; e com 
o desenvolvimento de produtos e serviços. Isso tudo favorece 
a imagem e a reputação das empresas, além de ajudar a reduzir 
custos, ganhar projeção internacional e aumentar a vantagem 
competitiva.

“Por que a Bolsa faz isso? É óbvio que é imagem, é óbvio que 
é reputação. Também é redução de custos, sim. Quando se fala, 
principalmente, na dimensão da gestão de recursos naturais, fala-
-se de redução de custos, de otimização. Economia no consumo 
de energia é economia de dinheiro. Isso é sustentabilidade. No-
vos produtos e serviços, projeção internacional – hoje a Bolsa 
tem uma posição internacional em sustentabilidade bastante res-
peitada, hoje a Bolsa é uma referência –, vantagem competitiva 
e ação de risco.” 

Inovações sustentáveis 
da BM&FBovespa

É, basicamente, o retorno médio de uma carteira 
teórica de ações de empresas que tenham melhores 
práticas em sustentabilidade. “Antes, o ISE era uma 
referência teórica; hoje, temos um produto efetiva-
mente para quem quiser investir nessas empresas. 
Atualmente 38 empresas fazem parte do ISE.”

Segundo índice de sustentabilidade lançado pela 
Bolsa, há dois anos, em parceria com o BNDES. Faz 
um recorte na questão de emissão de gases do efei-
to estufa. Ele trabalha só com essa temática e usa a 
carteira do IBrX-50. Antes do lançamento do ICO2, 
70% das empresas do IBrX-50 não reportava seus 
dados de emissões.

Recomendação da BM&FBovespa para que as em-
presas, em seus formulários de referência, informem 
se publicam relatório de sustentabilidade ou similar, 
onde está, e, se não publicam, expliquem porquê.
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Pesquisa apresenta benchmark das funções !nanceiras na América Latina
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CFO Breakfast

Nem tudo que se faz ao sul dos Estados Unidos em termos de estratégias de empresas para reduzir custos é igual. Pelo 
contrário: dadas as diferenças marcantes entre os países da região, essas estratégias tendem a ser bem diferentes. Esse 
foi o tema da palestra de Omar Aguillar, da Deloitte, durante o CFO Breakfast, realizado no dia 10 de abril, no Hotel 

Hilton Morumbi, em São Paulo.
André Rodrigues, presidente da Diretoria Executiva do IBEF SP, abriu o evento; ele comentou as complicações de se chegar a 

um benchmark que atenda às especi!cidades de cada caso. “A di!culdade do benchmark é ter algo feito para a nossa realidade. 
Quando se começa a comparar a realidade da América Latina com a de Europa e EUA, são mundos muitos diferentes. Chega 
um momento em que é preciso reconhecer que aquilo não serve para o nosso dia a dia; precisamos de algo mais customizado.”

Visão geral
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e segmentos, em diversos países da região. O estudo levou em 
conta mais de 70 tópicos, que avaliam custos e e!ciência.

O primeiro desses tópicos é o custo total envolvido nas ativi-
dades !nanceiras. Segundo Aguillar, esses custos variam muito 
nos diferentes países da região. No setor !nanceiro, as empresas 
empregam muito pessoal, mas os custos trabalhistas dessa mão 
de obra são menores. Isso reduz o custo das atividades !nan-
ceiras, se comparadas com os EUA. Outro ponto é a aloca-
ção de pessoal: o palestrante destacou que, na América Latina, 
grande parte do pessoal do setor !nanceiro está em atividades 
transacionais, e menos gente se dedica às atividades de gestão, 
de valor maior.

O uso da tecnologia também é um destaque interessante: o 
uso é menor que nos EUA, mas as empresas latino-americanas 
que a empregam têm um custo menor de atividades !nanceiras. 
Quanto maior o uso da tecnologia, menores os custos das opera-
ções – devido ao menor número de funcionários. Já as chamadas 
di!culdades autoinduzidas são um fator altamente complicador: 
excesso de regulações e de registros elevam muito os custos e a 
complexidade das operações, se comparados aos dos EUA.

Nos diversos países da América Latina há uma signi!cativa 
variação em estruturas de custos, em números de funcionários e 
em outros fatores. A escala da economia também é outro ponto 
de destaque, disse Aguillar, bem como a oposição entre empre-
sas locais e multinacionais.

O estudo da Deloitte mostra que o custo médio da ativida-
de !nanceira na América Latina é 25% menor que a média dos 
EUA. Os fatores que mais contribuem para essa diferença de 
custos são que os custos trabalhistas na América Latina são me-
nores, e os custos de uso de tecnologia também. Muitos desses 
funcionários, por sua vez, são alocados em funções transacio-

Aguillar destacou que o foco foi partilhar o que se faz na Amé-
rica Latina. “Em geral, só se olha para o que se faz nos EUA, e 
há a visão de que tudo ao sul dos EUA é igual – e não é.” Ele 
introduziu o assunto com o que avaliou como os papéis do CFO: 
o de catalisador; o de estrategista; o de “steward” (organizador); 
e o de operador – com foco nos dois últimos.

OS QUATRO PAPÉIS DO CFO

“Capta” os comportamentos para executar estratégias 
e objetivos; busca ao mesmo tempo aprender a lidar 
com o risco – ele tenta fazer as coisas acontecerem

Auxilia na direção estratégica de negócios, fusões e 
aquisições e em estratégias de longo prazo

Protege e preserva ativos críticos para a organização

Equilibra talentos, custos e níveis de serviço para me-
lhor atingir os objetivos centrais da organização

Em seguida comentou as sete principais “descobertas” feitas 
pela Deloitte, em uma pesquisa concluída em fevereiro deste ano, 
realizada junto a 51 empresas latino-americanas, de vários portes 

Ulisses Viveiros (Deloitte); André Rodrigues (JHSF); Omar Aguillar (Deloitte); Milton Filgueira da Vila (Deloitte); Celso Aziz Kassab (Deloitte)
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nais: os países da região empregam 81% a mais de pessoas que a 
média dos EUA para cuidar de atividades transacionais do setor 
!nanceiro (como contas a pagar, contas a receber, entre outras). 
Já nos EUA, a média das empresas emprega 2,4 vezes mais pes-
soal em atividades de gestão.

Ele destacou que nos EUA há um uso maior de ferramentas 
de tecnologia para essas atividades. Milton Filgueira da Vila, tam-
bém da Deloitte, chamou a atenção, por sua vez, para a grande 

di!culdade de justi!car os grandes investimentos para uma im-
plementação de ERP (Enterprise Resource Planning) – e para 
um dos resultados da pesquisa: o número de FTEs (full-time 
equivalent) por bilhão de dólares em receitas para as empresas 
que tem alto uso de tecnologia é praticamente a metade das que 
tem baixo uso. “Tomadas as devidas precauções, só com esses 
números já se poderia iniciar a construção de um business case 
para investir mais em tecnologia.”

“Muitas vezes é tão cara essa automação, que as empresas 
tentam reduzir esse custo e acabam perdendo a grande opor-
tunidade de repensar seus processos; dizem, ‘usem do jeito que 
está’, e isso acaba perpetuando ine!ciências”, a!rmou. “No mé-
dio prazo, toda essa implementação de software tem de mudar 
para alguma coisa mais inteligente.”

Outra variável levada em conta no estudo foi o número de lan-
çamentos contábeis – outro fator complicador para a realização 
de negócios no Brasil. Filgueira exempli!cou com o caso de uma 
operação de manufatura, na qual havia uma conta contábil ana-
lítica chamada de “cebola”: havia um restaurante na empresa, e 
alguém passou a contabilizar as compras de cebola. “Isso é ab-
surdo. O que acontece frequentemente é que alguém pergunta 
quanto se gastou com um determinado item; a pessoa não tem 

Rodrigo Rosa (Embraer); Celso Aziz Kassab (Deloitte); Benício Lemos (Deloitte); Ulisses Viveiros (Deloitte); Flávio Donatelli (Duratex)

SETE DESCOBERTAS-CHAVE SOBRE 
FINANÇAS NA AMÉRICA LATINA

 Custo total de atividades !nanceiras

 Alocação de pessoal

 Uso de tecnologia

 “Complexidade autoinduzida”

 Variação entre países

 Economias de escala

 Multinacionais vs. Locais
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a resposta e a solução que encontra é criar uma conta contábil e 
começar a fazer lançamentos.”

Na América Latina como um todo, a média é de 1,6 vez mais 
entradas contábeis e 59% mais de pessoal de contabilidade que 
na média dos EUA. Boa parte dessa complexidade se deve a 
atividades tipicamente internas – ou autoinduzidas – e poderiam 
ser eliminadas, a !m de aumentar a e!ciência (e, consequente-
mente, reduzir custos).

Celso Kassab, também da Deloitte, a!rmou que di!culdades 
que não se podem eliminar precisam ser otimizadas. “Naquilo 
em que quero buscar e!ciência, aquilo que posso eliminar ob-
viamente não agrega valor; mas aquilo que não consigo elimi-
nar, eu otimizo. Temos que prover informação para um !scal; 
qual então a melhor maneira de fazer isso? Não posso eliminar 
essa etapa, então tenho que otimizar para reduzir o custo do 
fornecimento dessa informação. Isso está associado à questão 
da automação das empresas: ainda vemos muitos processos ma-
nuais. Muitas vezes, não existe a revisão de processos, apenas a 
implementação da automação.”

A Deloitte ainda descobriu através da pesquisa que o Chile é o 
país com o custo total mais baixo na área de !nanças na região – 
e que o Brasil tem o mais alto; o pais ainda tem o menor número 

de FTEs no setor !nanceiro, mas que os custos trabalhistas são 
duas vezes mais altos que os do México.

Quanto à escala, tanto na América Latina quanto nos EUA 
registram reduções consistentes devido a economias de escala: 
na primeira, um aumento de US$ 1 bilhão a US$ 5 bilhões em re-
ceitas resultam em uma queda de 0,54% em custos de !nanças. 
Nos EUA, por sua vez, a queda é de 0,53%.

Para Aguillar, o Brasil é o lugar onde se deve estar: as pers-
pectivas para o país são positivas, mas ainda há lições de casa a 
fazer – como a redução de custos e a redução das complexida-
des autoinduzidas. Um desses pontos é investir mais, de modo 
seletivo, em tecnologia, usar menos funcionários. “Pode-se que-
rer proteger empregos, mas a realidade é que, se o país não !zer 
uso da tecnologia, outros vão fazer”, disse Aguillar. Também há 
a mudança entre as atividades transacionais e aquelas que focam 
mais em decisão.

Eles destacou que a opinião geral é de que o país está posi-
cionado para crescer, mas há mudanças estruturais a fazer – a 
legislação trabalhista, o ambiente regulatório, entre outros pon-
tos. “Depois de lidar com seus custos estruturais, aí estará po-
sicionado para crescer – o que ainda não está, porque ainda há 
muito trabalhando contra o país, e isso precisa ser abordado.” 

Juan Perez (Boa Vista Serviços); Augusto Ribeiro (Deloitte); Victor Fabiano (Bunge Alimentos); Rinaldo Pecchio (AES Eletropaulo)
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Do setor químico ao varejo, executivos avaliam segmentos da economia brasileira
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José Ronoel Piccin (JRP Consultoria); Walter Machado de Barros 
(WMB Consultoria); Luiz Roberto Calado (Brain); Carlos Roberto 
Melo (Goodyear); Aury Ermel (Bic Banco); Wagner Mar (Audimar)
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Construção
Thomas Brull, diretor da construtora Tecnisa, iniciou a roda-

da de avaliações falando do setor imobiliário. Segundo ele, esse 
setor já vive há alguns anos um “boom”, que “tem o lado bom e 
o lado não tão bom”. “O lado bom é que o mercado está cres-
cendo, há cada vez mais imóveis e !nanciamento disponíveis.  
A renda das pessoas está crescendo acima da in"ação, estamos 
em situação praticamente de pleno emprego e todos vão querer 
realizar o sonho da casa própria.”

O lado mais difícil do boom é que ele gerou forte pressão sobre 
os custos, encarecendo os imóveis, disse Brull. “Além disso há 
também os atrasos, que acabam criando problemas para todo 
mundo. Tudo isso mexe com a imagem do setor e atrapalha a 
con!ança no mercado.”

Tais problemas são inevitáveis porque todos estão crescendo, 
e aí surgem questões como a da falta de mão de obra. “É um 
bom problema, por que ocorre devido ao crescimento do nosso 
país, mas é um problema de qualquer forma.” Sobre os preços, 
esses continuarão a subir. “Não de maneira exuberante como se 
viu em 2010 e em 2011”, disse Brull, mas, com a pressão grande 
sobre os custos de construção, ainda vão subir.

Setor químico
André Rodrigues, diretor !nanceiro da Rhodia e presidente da 

Diretoria Executiva do IBEF SP, falou sobre o setor químico. 
Em termos de produção, ele apontou os problemas de compe-
titividade do setor como um todo. Ele citou dados da Abiquim 
(Associação Brasileira da Indústria Química): no ano passado, a 
produção caiu 3,33% na comparação com 2010; as vendas in-
ternas caíram 4%; a capacidade de utilização do setor !cou em 
80%; as importações cresceram 24,8%; as exportações caíram 
3,44%; e o consumo cresceu 9,68%.

“Há um problema de competitividade não só do setor quími-
co, mas da indústria como um todo. O principal problema é a 
importação, que está muito forte e acaba complicando para o 
setor internamente.” Ele apontou a situação do câmbio e da in-
"ação como complicadores para o setor industrial brasileiro. Em 
janeiro, no entanto, houve uma ligeira recuperação.

“O momento da indústria é difícil. Além do câmbio estar pre-
judicando nosso desempenho, do outro lado do Atlântico a Eu-
ropa está em crise, e deve demandar menos produtos do Brasil – 
lembrando que a União Europeia é o principal parceiro comercial 
do nosso país.”

Computadores
Alfredo Benito, CFO da fabricante de computadores Lenovo 

fez a avaliação do setor no Brasil. Segundo ele, o país deverá se 
constituir no terceiro maior mercado de computadores do mun-
do nos próximos três anos. Para ele, a indústria deverá se conso-
lidar nos próximos anos. “Economia de escala é a palavra chave, 
para um setor que tem margens bastante estreitas.”

No dia 16 de março, representantes de diversos setores da economia se encontraram no Bar des Arts – no bairro do Itaim 
Bibi, em São Paulo – para o primeiro almoço da Diretoria Vogal do IBEF SP em 2012. O almoço é o momento em que a 
diretoria executiva do instituto partilha o que vem sendo desenvolvido e em que cada setor divide com todos a situação em 

que se encontra.
“O almoço serve para trocarmos informações sobre o mercado, nossas respectivas indústrias e falar um pouco sobre expectativas 

para um ano que começa bastante acelerado em diversos setores”, disse o primeiro Vice-Presidente do IBEF SP, José Cláudio Secu-
rato, na abertura do evento.
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Wagner Mar (Audimar)



!"#$%&#'(!!"!!#$%&'()*+&!,-.,/2

O caminho da consolidação da tecnologia da informação, de 
acordo com Benito, agora está no rumo das chamadas “quatro 
telas” – smartphones, notebook, tablets e TVs digitais, um quase 
complementando o outro. Ele também destacou as assimetrias 
causadas pelo câmbio nos custos de produção dos equipamentos 
nacionais.

Varejo
Hugo Bethlem, Diretor-Executivo do Grupo Pão de Açúcar, 

fez uma avaliação do setor de varejo, destacando o surgimento 
da nova classe média no Brasil. “Nenhum país do mundo rece-
beu, nos últimos anos, 40 milhões de novos entrantes – mais 
do que qualquer país europeu, de uma vez só, com mais poder 
econômico que a classe média europeia atual”, a!rmou.

Ele apontou a combinação “extremamente feliz” de três fato-
res: distribuição de renda, emprego e acesso ao crédito – sem, 
além disso, um aumento de inadimplência (à exceção de casos 
pontuais no início de 2011, mas que já recuaram a patamares de 
2010). Isso criou um clima muito acirrado na disputa pela atenção 
desse consumidor, seja nos mercados físicos, seja nas vendas pela 
internet.

“Essa nova classe média passou a ter mais discernimento; ela 
passou a ter pela primeira vez o que ele nunca teve, que é di-

nheiro. Com isso, e com acesso a crédito, a discussão passa a 
ser sobre a taxa de juros no Brasil.” Ele destacou o fenômeno do 
e-commerce – que vai continuar a crescer. “O mercado de in-
ternet cresce muito – no ano passado, houve um crescimento de 
20%, enquanto o mercado físico cresceu cerca de 7%. Haverá 
momentos de compra diferentes. Temos de entender a cabeça 
dessa nova classe média, que mudou seus hábitos de compra.”

Crédito
Aury Ermel, Diretor-Financeiro do BicBanco, destacou que 

a maior parte do crédito cresceu no segmento de pessoa física. 
Segundo ele, houve uma demanda menor por crédito por parte 
das empresas, e que a demanda da pessoa física foi o que puxou 
para cima a oferta de crédito.

Ele também ressaltou o crescimento de uma nova camada 
de clientes: o BicBanco hoje tem como clientes empresas que já 
foram clientes ou fornecedoras de clientes mais antigos da insti-
tuição. “O momento pelo qual os bancos no Brasil estão passan-
do, ainda com todas as dúvidas em relação à Europa e a outros 
fatos que estão ocorrendo no mundo, é de extrema liquidez.  
 Os bancos no Brasil estão com empoçamento, o dinheiro não 
está "uindo como o próprio governo gostaria, não está chegando 
ao tomador !nal.”

Almoço

Hugo Bethlem (GPA); Walter Machado de Barros (WMB 
Consultoria); Keyler C. Rocha (IBEF SP); André Rodrigues (Rhodia); 
José Cláudio Securato (Saint Paul); Elaine Costa (Oracle)
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Keyler C. Rocha (IBEF SP)
Um dado por ele destacado foi de que, embora a procura por 

crédito esteja alta por parte da pessoa física, não há crescimento 
da inadimplência.

Energia
Rodrigo Silva Ferreira, CFO da Elecktro, destacou a expansão 

do consumo de energia em meio a tanto avanço do consumo de 
eletrodomésticos, devido ao crescimento da renda da população 
e ao surgimento da nova classe média. Já por parte das empre-
sas, o crescimento do consumo teve um desempenho mais fraco 
no início deste ano.

Celulose
Rogério Menezes, CFO da AkzoNobel, a!rmou que o setor 

de celulose está vendo a materialização das previsões de algum 
tempo atrás: os investimentos nos próximos oito anos no setor 
chegarão a US$ 20 bilhões. Ele destacou que o Brasil é o quarto 
maior produtor de celulose, a caminho de se tornar o terceiro.

“A ideia de que o mundo está !cando cada vez mais digital e 
vai consumir cada vez menos papel – pode esquecer, essa ideia 
não procede. Nosso consumo per capita é cerca de 40% menor 
que o de qualquer país de primeiro mundo, portanto temos um 
espaço enorme para crescer.”

Ele chamou a atenção ainda para o benefício que o cresci-
mento da indústria de papel e celulose pode representar para o 

setor químico – que fornece boa parte dos insumos para essa 
produção.

Prêmio Revelação IBEF SP-KPMG
Securato destacou a importância do Prêmio Revelação IBEF 

SP-KPMG, para jovens executivos de !nanças (indicada para 
pro!ssionais de até 35 anos de idade). Segundo ele, o mais im-
portante é poder “in"uenciar os que trabalham conosco para 
apresentarem artigos e papers que possam ser avaliados pelo 
IBEF”.

“O que procuramos é algum trabalho inovador, diferenciado, 
algo que tenha sido efetuado dentro de alguma empresa e que 
possa ser dividido. Quem identi!car algo relevante, inovador, 
que possa ser compartilhado, que submeta esse trabalho a nós. 
Queremos aumentar o número de trabalhos submetidos e a 
cobertura do prêmio. Nossa expectativa é sempre a de que os 
jovens pro!ssionais sejam os futuros executivos de destaque da 
comunidade !nanceira.”

Keyler C. Rocha, Presidente do Conselho de Administração 
do IBEF SP, agradeceu a presença de todos ao !m do evento. 
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Matéria de Capa
Por Vinicius Albuquerque / Fotos: Divulgação

Aplataforma de funcionamento do mundo das !nanças – e do mundo executivo de modo geral – hoje em 
dia tem uma só versão: online. Smartphones, tablets e ultrabooks – a versão slim dos laptops – são o novo 
ferramental básico de quem decide os rumos das empresas, e !car desconectado não é uma opção.

A história registra que a notícia do assassinato do presidente norte-americano Abraham Lincoln, em 1865, levou 
13 dias para ir dos Estados Unidos à Europa. Hoje em dia, se um e-mail levar mais de 1,3 segundo para sair de um 
computador em São Paulo e chegar a um outro, em Tóquio, já reclamamos para o pessoal da TI. Não se aceita atu-
almente que negócios sejam fechados por carta, ou que uma crise na empresa não seja debelada porque o executivo 
estava em trânsito e não tinha um celular (aliás, alguém consegue imaginar um executivo sem ao menos um celular?).

Para Rodrigo Kede, vice-presidente de Serviços de Tecnologia da IBM Brasil, já não é mais possível ter uma vida 
pro!ssional sem esses equipamentos. “Eu não consigo viver sem todos esses dispositivos por um simples motivo: 
se você quer ter uma carreira executiva, eu não acredito mais em “work/life balance”; eu acredito em “work/life 
"exibility”, a!rmou. 

Kede já chegou a ter dois smartphones – um Blackberry e um iPhone – usando ambos durante um tempo. Mas diz 
o ditado que um homem com um relógio sabe que horas são; com dois, já não tem certeza. Da mesma forma, mais 

A!nal, a vida online veio para ajudar ou atrapalhar o executivo?

)*+,-,./.0%123
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de um aparelho desses, de acordo com ele, adiciona uma complexidade desnecessária. 
“Você !car com um só nunca é 100% perfeito; por exemplo, o Blackberry, para e-mail, 
é mais fácil de usar. Em compensação, o iPhone tem uma série de aplicativos que eu uso 
muito. Então, preferi carregar um só.”

Para o gerente de produtos da fabricante de computadores Dell, Carlos Rabello Silva, 
a produtividade do usuário !nal não se resume somente ao equipamento que ele usa, 
mas “em toda a experiência de computação que envolve o desempenho, a conveniência 
das aplicações, a "exibilidade de escolher de onde se quer acessar, até a tranquilidade de 
saber que seus dados estão seguros e protegidos”.

Para o VP da IBM, a produtividade aumenta com a maior conectividade com que o 
executivo conta hoje, principalmente por dois fatores: respostas mais rápidas a questões 
pro!ssionais e maior "exibilidade – ou seja, capacidade de estar em contato com a em-
presa seja onde for. “Tem gente que tem muita restrição em responder e-mail no !m 
de semana, quando está no jantar, ou ver alguma informação que seja importante em 
um momento fora do trabalho. Eu acho que esse mundo acabou. O novo formato de 
trabalho é bem diferente daquilo que estávamos acostumados.”

O gerente de mobilidade da Microsoft, Celso Winik, aponta estudos que mostram 
que o executivo ganha pelo menos uma hora por dia, pelo simples fato de utilizar recur-
sos móveis – principalmente o smartphone. “Uma hora por dia, levando em considera-
ção o ano todo, é signi!cativa. Acho que de um lado você se torna mais produtivo; de 
outro lado, surge o desa!o de gerenciar mais informações o tempo inteiro. Dizem que a 
gente !ca viciado em smartphone, em receber e-mail o tempo inteiro, estar conectado 
o tempo inteiro. Na verdade, há um balanço que é preciso fazer entre isso e o fato de 
você poder trabalhar em qualquer lugar.”

Conectividade X disciplina
O CFO do Google no Brasil, Edmundo Balthazar, por sua vez, diz “não ter dúvida” 

de que, quanto mais tecnologia for agregada à prática pro!ssional – desde que seja cons-
trutiva –, esta se tornará mais e!ciente e e!caz. Mas cabe ao executivo, no entanto, de-
!nir claramente uma disciplina muito grande em relação à rotina diária. “Isso porque, se 
ele não tiver um nível de comprometimento com o cumprimento da agenda, ele acaba 
se perdendo – respondendo e-mail o tempo inteiro, atendendo ligações o tempo inteiro, 
e a tecnologia acaba prendendo o pro!ssional em tarefas assim.”

“No momento em que ele se organiza e procura utilizar a tecnologia (videoconferên-
cia, ferramentas que o Google oferece como o Docs, o Google+) dessa forma, sem a 
menor dúvida isso vai ajudar a ter produtividade no trabalho.”

Winik, lembra que há dez anos já usa smartphone, e no início carregar a internet “no 
bolso” era “fascinante”. Você quer estar conectado o tempo inteiro. Com o tempo, 
você aprende a saber administrar isso, ou seja, usar recursos para te ajudar na vida 
pro!ssional, sem virar um escravo disso.”

Vida pessoal X conectividade
O tempo menor dedicado à família, ao lazer e a si mesmo é uma das consequências 

do novo trabalho online, mas isso é algo com que será preciso aprender a conviver, diz 
Kede. “As pessoas tem que se acostumar, tem que aceitar que os padrões mudaram e a 
família também vai ter que aceitar isso.”
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Matéria de Capa
Apesar do tempo que a vida pro!ssional toma de períodos tradicionalmente de des-

canso, como os !ns de semana, outras mudanças na rotina podem ser ligeiramente mais 
bené!cas, a!rmou. “Normalmente, o executivo vai pra casa tarde, acorda cedo e no 
!nal de semana se dedica a família. Eu acho que isso mudou um pouco: você consegue 
ir para casa em mais cedo hoje, fazer alguma coisa, estar com seu !lho e depois sentar 
e continuar trabalhando.”

“Se você tem um evento na escola do seu !lho, você leva seu tablet, leva seu smar-
tphone e você consegue usar, caso seja necessário, consegue estar disponível caso al-
guém precise de você. No passado, você nem ia, porque pensava “tenho que !car lá no 
trabalho porque pode chegar uma aprovação de contrato que eu tenho que revisar e 
aprovar”. Eu posso fazer isso de qualquer lugar hoje”, a!rmou.

Para Winik, as pessoas ainda estão aprendendo como é o impacto dessas novas tec-
nologias em suas vidas. “Há estudos que dizem que o fato de estar conectado o tempo 
inteiro aumenta a ansiedade do pro!ssional, porque você ele !ca o tempo inteiro es-
perando novos e-mails, as pessoas esperam respostas imediatas. Por outro lado, para 
quem vive em uma cidade como São Paulo, isso permite organizar melhor o dia – sair do 
horário do rush, poder trabalhar sem estar !sicamente no escritório. Essa é uma grande 
tendência, principalmente em grandes cidades.”

Balthazar lembra da necessidade de disciplina para encontrar o equilíbrio também na 
vida pessoal. “Estar com a família, ver os !lhos crescerem, compartilhar experiências 
com os amigos; a realidade é essa: as pessoas precisam organizar suas vidas de maneira 
que permita ter uma vida pessoal e uma vida pro!ssional”, a!rmou.

Conectividade e estrutura
Rabello destaca que administradores de !nanças são um público “exigente”, e para 

eles, a portabilidade é fator-chave de sucesso – sem abrir mão, claro, de design mais ele-
gante e de equipamentos alto desempenho. Para eles também são necessários aplicati-
vos de colaboração e segurança e serviços pro!ssionais de desenvolvimento, integração, 
implementação, gerenciamento e suporte.

Winik, por sua vez, a!rma que no Brasil o share do smartphone ainda não é tão amplo 
quanto nos EUA, onde as vendas já são maiores que as de telefones convencionais – 
mais de 50% do mercado americano é de smartphone; no Brasil, isso está abaixo dos 
20%. O potencial de crescimento, no entanto, é grande, segundo ele, devido à in"uência 
de dois fatores – a maior disponibilidade de rede de comunicação de alta velocidade e a 
popularização dos smartphones – que estão !cando cada vez mais baratos.

“As operadoras estão cada vez mais so!sticadas, mais abrangentes, com maior co-
bertura. Ao lado disso, se há como optar entre um smartphone e um aparelho conven-
cional, ambos em um preço equivalente, você acaba optando por um smartphone, que 
te permite acessar a internet, instalar aplicativos, ter uma experiência muito mais rica. 
Há ainda outra tendência interessante, que é o fato do governo estar avaliando uma 
redução tributária para smartphones.”

Balthazar avalia que foi grande o avanço em termos tecnológicos e de ferramentas, 
produtos e serviços de tecnologia e comunicação nos últimos anos – mas ainda há um 
bom caminho a trilhar até termos uma rede de comunicação online com qualidade e de 
custo competitivo.

“Na América Latina como um todo, não só no Brasil, os processos de privatizações e 
expansão da telefonia celular, da penetração da internet, de banda larga resultaram em 
uma melhoria signi!cativa nos sistemas de comunicação”, a!rmou. “Não quer dizer que 
tenhamos um sistema comparável a países de primeiro mundo, como EUA, em termos 
de qualidade da internet. Sabemos que ainda temos um custo por megabyte de uso de 
internet maior que o resto do mundo, e que as redes ainda tem muito que se desenvol-
ver. Não estamos no melhor dos mundos, mas melhoramos bastante.”
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Rabello ressalta que as empresas, para dotar seus funcionários e executivos de mo-
bilidade e conectividade constante, precisam atentar para a questão da infraestrutura. 
“É preciso considerar aspectos relevantes como performance dos servidores, conecti-
vidade, virtualização de aplicativos, gerenciamento, licenciamento de software, den-
tre outras prioridades”, disse. “Para tanto, é importante que as empresas considerem 
realizar análises de sua infraestrutura para que a experiência do usuário !nal não seja 
comprometida, para encontrar a melhor maneira de adotar e implementar novas formas 
de fazer negócio preservando ao máximo o investimento.”

O diretor de Vendas Corporativas da Claro, Jacinto Miotto, avalia que o Brasil já tem 
condição de oferecer aos executivos a velocidade necessária para fechar negócios online. 
“A Claro sempre se posicionou como protagonista no desenvolvimento de um ambiente 
de negócios online. Foi pioneira no lançamento da tecnologia 3G e, mais recentemente, 
na disponibilização do 3GMAX (a evolução do 3G) em toda a sua rede sem cobrar nada 
a mais; com isso, as conexões podem atingir taxas de 3Mbps”, a!rmou. “Na prática, 
esse posicionamento tem se traduzido em projetos bem sucedidos para grandes em-
presas nas mais diferentes aplicações de dados móveis: automação de força de vendas, 
extranets, rastreamento, telemetria, m-banking, etc.”

Miotto destacou o Com o aquecimento da economia no Brasil, o aumento dos inves-
timentos das empresas em tecnologia, tanto em infraestrutura quanto em serviços, para 
aumentar vendas e melhorar seus resultados. “Dessa forma, vemos oportunidades não 
apenas no crescimento da demanda por planos de voz, mas principalmente em soluções 
que envolvam pacotes de dados, acessos a internet e aplicações customizadas – tais 
como automação de força de vendas”, disse.

“Dada a diversidade do mercado corporativo, que envolve empresas dos mais diferen-
tes portes e ramos de atividade, e a importância que este segmento tem para a Claro, 
buscamos continuamente entender a dinâmica de seus negócios e apostamos na "exibi-
lidade para adaptar nossas soluções às necessidades de cada cliente.”

Produtividade e praticidade
Além de uma estrutura adequada dentro da empresa, os executivos precisam contar 

com ferramentas práticas, que permitam descomplicar o trabalho. Winik destaca esse 
aspecto quando fala do sistema Windows Phone, da Microsoft – que permite um fun-
cionamento mais integrado com as demais ferramentas do sistema Windows, como o 
Outlook Of!ce. “O fato de que se pode ter uma experiência extremamente !dedigna 
no Windows Phone, totalmente compatível com o PC, proporciona uma excelente ex-
periência de produtividade com o celular.”

O uso do pacote Of!ce (com programas como Word, Excel e Power Point) também 
se torna mais fácil com o Windows Phone. “Em outras plataformas você tem produtos 
semelhantes, que tentam se aproximar, mas não é o Of!ce. Você tem uma integração 
com o Outlook que é excepcional, superior a qualquer outra plataforma. Busca de con-
teúdos de e-mail que estejam no servidor, por exemplo. É uma experiência muito rica, e 
o mercado reconhece isso.”

O Google também oferece uma gama de produtos e serviços disponíveis gratuita-
mente na internet, como o Gmail, o Google Voice – para fazer chamadas via VoIP (Voi-
ce over Internet Protocol, ou Voz sobre IP, é a transmissão de voz usando a internet ou 
qualquer outra rede de computadores baseada no Protocolo de Internet) – e o Android 
(sistema operacional para telefonia móvel), que agrega aplicativos de alta qualidade para 
facilitar o acesso à informação.

“A missão do Google é organizar as informações disponíveis na internet da melhor 
maneira possível para os usuários. E os usuários vão de A a Z, não apenas os executivos. 
O Google tem, no entanto, aplicativos para o mercado corporativo, como o Google 
Apps, que reúne ferramentas de e-mail, editor de texto, planilhas eletrônicas”, a!rmou.
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Exposição de pro!ssionais à conectividade ininterrupta pode prejudicar relações pessoais e a saúde

A conectividade constante, a vida online, o trabalho que acompanha o executivo no bolso, tudo isso se tornou o 
“novo normal” no mundo pro!ssional, e ninguém mais questiona a sério a necessidade de estar sempre disponível para 
resolver uma crise ou fechar um negócio. Mas, por mais que tudo isso tenha encontrado espaço na agenda diária, o dia 
tem e sempre terá apenas 24 horas.

Chega o momento em que a vida pro!ssional e a vida pessoal entram em um jogo de soma zero: para uma ganhar 
espaço, a outra precisa perder espaço; e como em geral o trabalho não sai de cena, a vida pessoal acaba cedendo. O en-
colhimento do espaço e do tempo dedicados à vida pessoal e ao lazer somado às pressões cada vez maiores do trabalho 
podem resultar na chamada Síndrome de Burnout.

Segundo o doutor Teng Chei Tung – médico supervisor do Hospital das Clínicas e coordenador do Serviço de In-
terconsultas do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP –, a Síndrome de Burnout é uma condição 
associada ao estresse crônico ocupacional: a pessoa passa a sofrer exaustão emocional, distanciamento afetivo e a ter 
uma percepção de baixa realização pro!ssional.

SÍNDROME DE BURNOUT

Exaustão emocional: sintomas de depressão, raiva, irritabilidade, sensação de baixa energia e 
fraqueza e baixa resistência para infecções e outras doenças.

Distanciamento afetivo: sensação de alienação das pessoas à sua volta, diminuição 
da empatia em relação aos outros e uma postura de cinismo em relação aos fatos de sua vida 
pessoal e pro!ssional (por vezes ridicularizando a si mesmo ou aos outros que tentam buscar 
melhorias na vida achando que nada vai valer a pena mesmo).

Sensação de baixa realização ou satisfação pro!ssional:Sensação de baixa realização ou satisfação pro!ssional: percepção de que muito pouco foi 
alcançado e de que o que é realizado não tem valor.

“As novas tecnologias de comunicação e organização do trabalho aumentaram a e!ciência dos pro!ssionais individual-
mente, principalmente pelo aumento do tempo de contato com as atividades pro!ssionais. Isso ampliou a exposição dos 
pro!ssionais para a invasão do trabalho na vida privada, aumentando a pressão e o estresse e diminuindo a capacidade 
de recuperação pelo descanso e pela realização através de atividades paralelas satisfatórias”, a!rmou. “Isso prejudica as 
relações familiares e sociais, criando uma tendência ao isolamento, levando ao distanciamento afetivo.”

As primeiras descrições técnicas com o conceito atual de “burnout” ocorreram na década de 1970 – embora as más 
condições de trabalho já tenham sido apontadas por pesquisadores no passado. Qualquer faixa etária está exposta a essa 
síndrome – à qual qualquer tipo de atividade ocupacional está exposta (a depender da forma como se estabelecem as 
relações de trabalho), mas o burnout foi reconhecido como um risco ocupacional para pro!ssionais envolvidos com áreas 
como cuidados com a saúde, educação e recursos humanos.

Apesar de ter sido descrita como um problema ocupacional, grupos em que a atividade possa apresentar condições de 
pressão e estresse crônicos, como estudantes – e mesmo desempregados –, podem ter quadros muito semelhantes.

Tratar dessa condição exige, antes de mais nada, que a pessoa tome consciência da situação. Se houver problemas de 
saúde, ou de quadros psicológicos ou psiquiátricos, principalmente depressão ou ansiedade, é necessário o tratamento 
médico. “Para os prejuízos associados ao burnout, seria importante uma abordagem psicológica com revisão dos principais 
sintomas, e programação de reestruturação geral das relações que o indivíduo afetado tem com o processo ocupacional” 
a!rmou Tung.

Segundo ele, é possível encontrar um “ponto ótimo” para a conectividade de um pro!ssional, desde que os gestores 
responsáveis pela condução dos processos de trabalho tenham a compreensão de que eventuais excessos de cobranças e 
expectativas acabam por piorar o desempenho dos pro!ssionais, com perdas para todos.

Kede diz que não adianta chegar ao trabalho às 7h, sair às 22h e, no !m de semana, !car o tempo todo no telefone, co-
nectado. “Sou daquela linha que diz que você precisa de tempo pra cuidar da sua saúde e família. Claro que se você quer 
ter uma carreira executiva isso signi!ca fazer alguns sacrifícios. As pessoas tem que saber achar esse balanço, porque no 
longo prazo, quem não acha, vai ter um problema na saúde ou na família.”

Matéria de Capa
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“O aplicativo para apresentações, por exemplo, pode ser partilhado em rede; se eu 
der acesso às pessoas que têm uma conta Gmail, posso abrir o arquivo no Brasil e outra 
pessoa fazer o mesmo na China e ao mesmo tempo em que posso editá-lo aqui, a outra 
pessoa fará o mesmo lá. Não é preciso alguém alterar o arquivo aqui e mandar para a 
pessoa lá para que ela possa também editá-lo; é possível ambas atualizarem-no simulta-
neamente – o que é um enorme ganho de produtividade.”

A opção de Kede por deixar de usar dois smartphones e passar a carregar apenas 
um foi feita com os olhos na praticidade do aparelho escolhido. “Eu preferi ter um que 
oferecesse, para mim, o melhor pacote de aplicativos e serviços, a !car carregando um 
monte de coisa que você usa não 100% do tempo. A outra opção que eu tive foi integrar 
os três aparelhos [notebook, tablet e smartphone] em uma marca só: a comunicação 
entre eles é também é importante, porque se você tem marcas diferentes, um pode ter 
um aplicativo que não há no outro. Quando você tem o mesmo sistema operacional, a 
mesma interface e a mesma marca as coisas já se comunicam de uma forma muito mais 
integrada. Isso ajuda bastante.”

Fim das barreiras
O executivo da IBM pondera que a tecnologia está operando uma quebra da barreira 

entre a vida pessoal e pro!ssional; compete às pessoas acharem uma forma de tirar 
proveito disso, “porque o caminho é inevitável”.

“Não se trata de trabalhar pouco ou trabalhar menos. No mundo de hoje, a compe-
titividade é grande e a gente tem que trabalhar muito, tem muito sacrifício que precisa 
ser feito. Não acho que tem que chegar a esse ponto, de a tecnologia prejudicar você. 
Muito pelo contrário, ela está aí para ajudar.”

Winik cita o caso do Censo no Brasil como exemplo – fora do universo dos executi-
vos – de conectividade que facilitou o trabalho. “O Censo no Brasil foi um dos maiores 
projetos de incentivo eletrônico no mundo; foram utilizados 220 mil equipamentos com 
Windows Phone, para fazer 60 milhões de pesquisas em três meses, com um alto grau 
de precisão. Economizou-se toneladas de papel e ganharam quase um ano no processa-
mento das informações”, a!rmou.. 
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É possível gerir com competitividade uma empresa sem integrar as demonstrações !nanceiras?

Por Oscar Malvessi,
professor da EAESP-FGV

e consultor da Oscar Malvessi
Consultoria em Valor

Quem já tentou sabe: é extremamente difícil mudar a opinião 
de uma pessoa quando ela já entra em uma conversa com uma 
ideia pré-formada. Ideias assim são confortáveis como um bom 
travesseiro: as pessoas acomodam-se a ele e ali !cam, por tanto 
tempo quanto puderem. Um exemplo de ideia desse tipo é a de 
que o EBITDA enquanto indicador para gerir, avaliar valor e re-
munerar executivos é uma realidade incontestável.

O domínio do EBITDA está !rme na mente das pessoas e 
pro!ssionais: mercado !nanceiro, de capitais, empresas, conse-
lhos, empresários, empreendedores, investidores e em todos os 
tipos de instituições !nanceiras – lá está ele. Nos salões de cabe-
leireiro já não é raro ouvir-se o termo EBITDA.

Não seria para estranhar, portanto, o bom espaço que esse 
conceito ocupa na mídia. Basta ver a reportagem do jornal Va-
lor Econômico de 14 de setembro de 2011 (publicada no caderno 
Eu&Investimentos). O texto mostra os ajustes efetuados por 13 
empresas ao publicarem tanto o EBITDA como o Lucro Líqui-
do, comparando dados trimestrais referentes ao 1° semestre de 
2011. Também foram apresentados argumentos dos gestores das 
empresas, que tentaram explicar a quadratura do círculo – leia-
-se: as diferenças entre os valores do EBITDA (puro) e o do 
EBITDA Ajustado.

Di!cilmente alguma coisa em meio a isso tudo poderia ser 
menos condizente com os fatos. Nas amostras expostas nos 
quadros a seguir, vamos mostrar que, no longo prazo, evidências 
empíricas deixam claro que a real geração de caixa das empresas 
é de apenas R$ 670 milhões ou 3,3%, quando calculadas pelo 
Fluxo de Caixa Operacional (ao invés dos R$ 20,3 bilhões ou 
25,5% que o EBITDA pretende aproximar). No curto prazo, a 
coisa só piora: contra virtuais R$ 4,7 bilhões ou 21,3% de geração 
de caixa pretendida pelo EBITDA, o real é uma geração de caixa 
negativa de (R$ 2,5 bilhões) ou -53,9% (mais uma vez, entra em 
cena o Fluxo de Caixa Operacional).

Argumentar, então, que o EBITDA é geração de caixa pode 
não ser uma verdade em si – muito pelo contrário: pode ser sim-
plesmente um número que não leva em consideração a comple-
xidade da operação da companhia.

A amostra ainda evidencia que o EBITDA como múltiplo de 
valor de uma empresa pode explicar uma faixa de 70% do Valor 
– dadas as hipóteses do uso de um múltiplo de dez vezes EBI-
TDA e a estimativa de IR de 25%.

Os quadros 1.1 e 1.2 com as informações estão reproduzidas 
a seguir:

Quadros das informações publicadas pelo Jornal Valor Econômico: 
em 14 de Setembro de 2011.

1.1 – EBITDA*

Empresa Info. 
Valor*

Info 
Modelo

Info. 
Ajustada** Diferença % 

Diferença

B2W 173 174,0 234 61 35,3%

CCDI -65 -64,5 27 92 -141,5%

Cielo 1147 1147,6 1400 253 22,1%

Ga!sa 153 154,0 257 104 68,0%

Hypermarcas 370 370,2 435 65 17,6%

Positivo -101 -101,2 8 109 -107,9%

Redecard 678 678,7 985 307 45,3%

Rossi 186 186,7 289 103 55,4%

Viver 40 40,6 68 28 70,0%

*valores publicados em R$ milhões
**valores ajustados Empresas

Nosso objetivo aqui será, então, analisar a aderência dos va-
lores do EBITDA quando comparados às informações do Fluxo 
de Caixa Operacional das empresas nos quadros 1.1 e 1.2.
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Pode não ser bem assim...
O cálculo do EBITDA é simples e fácil, requer pouco conhe-

cimento sobre aspectos contábeis ou !nanceiros de um negócio. 
Usando somente uma parte das informações da Demonstração 
do Resultado, consegue-se calcular o EBITDA de uma empresa 
ou unidade de negócios.

Duas alternativas para extrair-se a informação do EBITDA 
são mais usuais:

Forma IndiretaForma IndiretaForma IndiretaForma IndiretaForma IndiretaForma IndiretaForma IndiretaForma IndiretaForma IndiretaForma IndiretaForma IndiretaForma Indireta

Forma DiretaForma DiretaForma DiretaForma DiretaForma DiretaForma Direta

A simplicidade desses dois métodos está na raiz do seu amplo 
uso atual. Essa simplicidade traduz uma visão otimista de quali-
dade de resultados, dizendo mais sobre os desejos de quem vai 
apresentar tais resultados que sobre a dura realidade dos valores 
que de fato se concretizaram.

Mas também está entre os pressupostos do uso do EBITDA 
como indicador de geração de caixa o de que ele é um indicador 
de desempenho !nanceiro e de resultados (e, de todo modo, faci-
lita o cálculo do valor da empresa). Outro desses pressupostos é 
o de que ele serve para controlar a alavancagem !nanceira, com 
a premissa de que as empresas poderiam cortar ou manter seus 
investimentos para cumprir com os covenants e/ou os múltiplos 
do EBITDA assumidos nos contratos de !nanciamentos. Dessa 
forma, seriam honradas as obrigações dos juros e a amortização 
do principal.

Na prática das empresas, observa-se que, em alguns casos, as 
empresas demonstram o valor do EBITDA de maneira particular: 

chamam-no, então, de EBITDA Ajustado, caracterizado pelos 
ajustes dependendo do tipo e da natureza dos gastos, o que pode 
di!cultar a consistência para a comparabilidade e análise entre as 
empresas. Não foram utilizados esses valores para esta análise.

Vantagens do uso do EBITDA
1. Cálculos: resposta rápida e simples sobre a geração bru-
ta de caixa. Considera somente uma parte da Demonstra-
ção do Resultado.
2. Múltiplos: a simplicidade da conta proporciona cálculos 
fáceis e rápidos, servindo de base para a análise de vários 
tipos de múltiplos no mercado.
3. Comparação: possibilita análises entre empresas com-
paráveis. É utilizado como múltiplo de referência de gera-
ção bruta de caixa, visando apurar o valor de uma empresa.
4. Empréstimos e obrigações: indicador para a de!nição 
de crédito, no estabelecimento de covenants sobre os em-
préstimos, análise de risco !nanceiro e de níveis de alavan-
cagem !nanceira.

Desvantagens do EBITDA

1. Alinhamento de interesses: é uma ferramenta de ges-
tão que não alinha os interesses de acionistas e gestores de 

uma organização.
2. Falta de disciplina: instrumento que não faz uso 
de disciplina !nanceira nas operações.
3. Capital investido: despreza a necessidade e o uso 

do capital investido por acionistas e investidores no 
negócio. Em outras palavras: fazem-se os cálculos 
e chega-se a conclusões simples – como se os ne-
gócios e o aumento das atividades de uma em-
presa não necessitassem de mais capital.
4. Custo do Capital: ignora o custo do capi-

tal investido (WACC) para gerar o caixa bruto 
das atividades. Os pressupostos básicos adotados no uso do 
EBITDA são: o dinheiro do acionista não tem preço; e, da 
mesma maneira, bancos e investidores estariam dispostos a 
emprestar dinheiro à empresa com custo zero.
5. Encargos do IR: não considera os encargos correntes do 
IR – pressupõe-se que as empresas são imunes ao tributo 
(ou seja, não há tributação do lucro da operação e, portan-
to, ele não vai representar saída de caixa).
6. Indicador para bônus: não é apropriado para de!nir 
incentivos e remuneração variável para executivos e gesto-
res. Ele desconsidera variáveis cruciais na composição das 
demonstrações !nanceiras; na prática, pode-se até distri-
buir parte do próprio capital através de bônus e dividendos 
– à revelia dos efeitos corrosivos para a riqueza do acionista.

1.2 – LUCRO LÍQUIDO*

Empresa Info. 
Valor*

Info 
Modelo

Info. 
Ajustada** Diferença % 

Diferença

Anhanguera 54 54,5 107 53 98,1%

BM&F 564 565,5 793 229 40,6%

CCDI -79 -79,5 10 89 -112,7%

Ga!sa 38 55,6 63 25 65,8%

Multiplan 124 129,5 154 30 24,2%

Pão de Açúcar 223 197,0 273 50 22,4%

Positivo -118 -118,3 -24 94 -79,7%

*valores publicados em R$ milhões
**valores ajustados Empresas

Imagine um piloto de avião, tendo que conduzir a aeronave 
sobre o oceano Atlântico, desprezando os instrumentos do seu 
“cockpit” disponíveis para utilizar somente um único relógio. 
Com certeza, ninguém permitiria que uma pessoa assim conti-
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Vantagem do Fluxo de Caixa Operacional:

1. Disciplina !nanceira: institui nos gestores a noção de 
disciplina !nanceira no dia-a-dia das operações;
2. Caixa das operações: é a verdadeira geração de caixa 
operacional;
3. Capital de giro: esclarece as necessidades de capital 
de giro das operações e o respectivo impacto do ciclo !-
nanceiro;

Artigo
nuasse a pilotar: seria exigido dele que utilizasse todos os instru-
mentos e relógios disponíveis que pudessem auxiliá-lo a navegar 
para chegar ao destino.

O caso das empresas é bastante semelhante: embora os pro!s-
sionais responsáveis disponham de instrumentos valiosos para au-
xiliar no seu trabalho – como a metodologia de Gestão Baseada 
em Valor (EVA, VEC, etc.) –, isso é deixado de lado, utilizando-
-se dados simples, incompletos e com falta de consistência técni-
ca. Gritantemente, em comparação ao piloto do avião, o dirigente 
de uma empresa não é cobrado e nem percebe que ele pensa ser 
e!caz dirigir a companhia olhando para um único instrumento.

Agora falando sério...
Como disciplina !nanceira nos negócios, o Fluxo de Caixa 

Operacional integra dados relevantes das Demonstrações de 
Resultados com as do Balanço Patrimonial. De!ne-se, por esse 
meio, uma mensuração econômico-!nanceira acurada.

O Fluxo de Caixa Operacional representa o verdadeiro ciclo 
!nanceiro das atividades em termos de valores monetários. Ou 
seja, dado que grande parte das empresas precisa estocar, dar 
prazos aos clientes e obter prazos dos fornecedores, essa relação 
normalmente representa bancar !nanceiramente a operação.

Portanto, a gestão baseada no Fluxo de Caixa Operacional 
trabalha com o verdadeiro conceito de geração de caixa – por-
que abrange e engloba toda a movimentação operacional e !-
nanceira que a gestão da empresa necessita, visando mensurar o 
resultado e o caixa.

Conceito: a estrutura de cálculo é dada pelo valor do lucro 
operacional menos os encargos do IR. Adicionam-se os valores 
que não representam movimentações de caixa (como deprecia-
ções e amortizações). O próximo passo são as variações entre 
os ativos e os passivos circulantes operacionais – muito impor-
tante, porque se deduz o capital de giro necessário para bancar 
as operações. Assim, a estrutura do Fluxo de Caixa operacional 
é representada por:

4. Mensuração: instrumento gerencial de decisão estra-
tégica e de mensuração !nanceira;
5. Impostos: possibilita o planejamento tributário dos im-
postos e o impacto no caixa;
6. Competitividade: ajuda nas decisões para ampliar o 
mercado e melhorar a competitividade da empresa.

Desvantagem do Fluxo de Caixa Operacional:
1. Alinhamento de interesses: alinhamento parcial de 
interesses entre os gestores e os acionistas, pois não con-
sidera na estrutura de cálculo o custo do capital investido 
no negócio – fator essencial quando adotada a metodolo-
gia de Criação de Valor ao Acionista VEC;
2. Infraestrutura gerencial: Necessidade de treinamen-
to para a equipe gerencial e uma melhor estrutura do sis-
tema de informação visando à tomada de decisão.

Fluxo de Caixa OperacionalFluxo de Caixa OperacionalFluxo de Caixa Operacional

Avaliação dos resultados encontrados

Comparação de informações: EBITDA e Fluxo de Cai-
xa Operacional

Foram estruturados dois períodos para comparar e contrastar 
as informações das Tabelas 1.1, com as elaboradas nas Tabelas 
2.0 e 2.1, a seguir:
a) Primeiro período: 1° Semestre de 2011 (refere-se ao mesmo da 
reportagem do jornal Valor);
b) Segundo período (longo prazo): Oito trimestres – do 4° Tri-
mestre de 2009 até o 3º Trimestre de 2011. O objetivo é de-
monstrar o comportamento médio de um período maior nos 
temas avaliados.

Com o resultado apresentado na tabela 2.0 a seguir, é possível 
analisar as diferenças entre os valores do EBITDA e contrastar 
com o Fluxo de Caixa Operacional o comportamento nos dois 
períodos.

Note a gritante discrepância dos resultados obtidos, depen-
dendo do método utilizado para analisar o desempenho. O resu-
mo da análise dessa amostra é apresentado na ultima linha da ta-
bela, onde o comportamento médio das empresas do EBITDA 
dividido pela Receita Líquida foi de 21,3% no 1º. Semestre de 
2011. Calculado pelo método do Fluxo de Caixa Operacional, o 
resultado é outro – e nada agradável: negativo de (53,9%).

Para o período de dois anos, o EBITDA representou 25,5%; 
pelo Fluxo de Caixa Operacional, foram apenas 3,3% na Gera-
ção de Caixa.

No 1º Semestre do ano passado, seis empresas (B2W, Ga!sa, 
Redecard, Rossi, Viver e o Pão de Açúcar) mostraram EBITDA 
positivo – uma média de 15,3% sobre Receitas. Pelos cálculos do 
Fluxo de Caixa Operacional, essas mesmas empresas apresen-
tam resultado negativo – uma média de (30,9%) sobre a Receita.

Portanto, com essas empresas não há geração de caixa con-
forme reportado pelo EBITDA; na realidade, a operação dessas 
empresas exige investir recursos !nanceiros para bancar e !nan-
ciar suas vendas em valores expressivos.
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Tabela 2.0 – O valor e comportamento percentual do EBITDA versus o Fluxo de Caixa Operacional: Análise comparativa por Empresa 

* Corresponde a 8 trimestres, equivalentes a 2 anos: do 4° tri. de 2009 ao 3° tri. de 2011. 

Veri!ca-se que, no período de dois anos, a maior parte das 
empresas permanece nessa relação – agora são sete empresas, 
sai Redecard e entram CCDI e Hypermarcas. De novo: o EBI-
TDA é positivo, com média de 10,9% sobre as Receitas; quando 
calculamos o Fluxo de Caixa Operacional, a relação é inversa: 
negativa em (17,3%).

Con!rma-se também que, para um período mais longo, essas 
empresas necessitam bancar as operações. Ressaltamos: a infor-
mação extraída do EBITDA é que elas geram caixa; os valores 
obtidos pelo Fluxo de Caixa Operacional, no entanto, são nega-
tivos – ou seja, não só não geram caixa, como precisam, isso sim, 
de !nanciamento para bancar suas operações.

Ainda na Tabela 2.0, observa-se que a metade da amostra 
consegue apresentar os mesmos sinais positivos tanto para o 
EBITDA como para o Fluxo de Caixa Operacional, embora 
em todos os casos haja uma diferença relevante em reais, como 
também é sempre com um menor percentual de geração efetiva 
de caixa (em alguns casos, a diferença é expressiva).

Para explicar esse comportamento, vamos usar a primeira e a 
última empresa da tabela:

Tabela 2.0: a B2W apresentou, no 1º Semestre de 2011, um 
crescimento de 7,7% para 8,6% do EBITDA sobre Receita, com 
um valor de R$ 173 milhões no período, e, em dois anos, um acu-
mulado de R$ 830 milhões. Em contrapartida, apresentou valores 
negativos de (R$ 685 milhões) de Fluxo de Caixa Operacional 
– ou (30,4%) da Receita Líquida no 1º Semestre de 2011 –, dimi-
nuindo para (R$ 83 milhões) em dois anos – ou (0,9%) da Receita.

Tabela 2.1: a variação no comportamento entre o EBITDA 
e o Fluxo de Caixa Operacional representou para B2W, no 1º 
Semestre de 2011, um valor negativo (R$ 858 milhões). Ou seja, 

houve uma inversão de valores de geração de caixa, dado que o 
valor do EBITDA foi de R$ 173 milhões – contra uma necessi-
dade de caixa de (R$ 685 milhões). O resultado é uma variação 
negativa de (496%) em valores efetivos de geração de caixa. En-
tretanto, no período de dois anos, o valor do EBITDA da B2W 
foi de R$ 830 milhões e de (R$ 83 milhões) para o Fluxo de 
Caixa Operacional. Isso representa uma variação negativa de 
(R$ 913 milhões), e uma variação percentual negativa de caixa 
de (110%).

O Pão de Açúcar, de acordo com a Tabela 2.0, apresenta me-
lhora: de 4,6% para 5,2% de EBITDA sobre Receita, com os 
valores do EBITDA de R$ 1,149 bilhão no 1° Semestre de 2011, e 
um acumulado de R$ 4,257 bilhões nos dois anos. Se comparar-
mos isso com o comportamento do Fluxo de Caixa Operacio-
nal, o que vemos é uma inversão expressiva nos valores: agora o 
valor é negativo, de (R$ 1,402 bilhão).

Na tabela 2.1, essa variação de valor entre o EBITDA com o 
Fluxo de Caixa Operacional é de (R$ 2,551 bilhões) – ou seja, 
uma variação negativa de caixa de (222,1%), invertendo o com-
portamento de positivo apontado pelo EBITDA de 4,6% para 
negativo em (5,6%) com o Fluxo de Caixa Operacional (Tabela 
2.0). Para o período de dois anos, o EBITDA foi de R$ 4,257 
bilhões – ou 5,2% da Receita – enquanto que pelo Fluxo de Cai-
xa Operacional o comportamento foi novamente negativo em  
(R$ 690 milhões) – ou (0,8%) da Receita.

Essa análise comparativa deve ser feita com todas as empre-
sas. Então teremos a dimensão do comportamento apresentado 
entre os indicadores. Veri!ca-se que para essas empresas existe 
uma diferença expressiva nos valores do EBITDA, quando com-
parados com os valores obtidos pelo Fluxo de Caixa Operacional.

Períodos Curto Prazo = 1° Semestre de 2011 Longo Prazo = 2 Anos*
Indicadores Ebitda Fl. Caixa Operacional Ebitda Fl. Caixa Operacional

1 – Todas Empresas Ebitda em 
R$ MM %/Rec. Liq. Fl. Cx. Oper. 

em R$ MM %/Rec. Liq. Ebitda em 
R$ MM %/Rec. Liq. Fl. Cx. Oper. 

em R$ MM %/Rec. Liq.

B2W 173 7,7% -685 -30,4% 830 8,6% -83 -0,9%
CCDI -65 -14,0% -85 -18,5% 291 14,4% -477 -23,6%
Cielo 1.147 53,1% 897 41,5% 4.942 61,7% 3.168 39,6%
Ga!sa 153 7,7% -644 -32,2% 732 9,5% -2.265 -29,3%
Hypermarcas 370 16,0% 48 2,1% 1.261 15,1% -416 -5,0%
Positivo -101 -9,3% 187 17,1% 135 2,7% 121 2,4%
Redecard 678 49,3% -717 -52,1% 3.160 55,8% 234 4,1%
Rossi 186 12,9% -518 -35,9% 722 13,7% -1.110 -21,1%
Viver 40 9,6% -124 -29,3% 158 10,2% -630 -40,7%
Anhanguera 131 20,9% 32 5,1% 408 17,0% 450 18,7%
BM&F 617 58,9% 423 40,4% 2.579 61,8% 1.936 46,4%
Multiplan 209 59,5% 61 17,4% 778 55,9% 432 31,0%
Pão de Açúcar 1.149 4,6% -1.402 -5,6% 4.257 5,2% -690 -0,8%
2 – Estrati!cação 
da Análise
Amostra Exceto Contrutoras 486 29,0% -128 -26,4% 2.039 31,5% 572 28,1%
Só Contrutoras 79 4,0% -343 -436,6% 476 11,9% -1.120 -235,5%
TODAS Empresas 361 21,3% -194 -53,9% 1.558 25,5% 52 3,3%
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Artigo
Agrupando os valores (conforme as informações do resu-

mo da Tabela 2.1 a seguir), veri!ca-se, no 1° Semestre de 2011, 
que as empresas com valores positivos do EBITDA somam  
R$ 4,853 bilhões, que caem a R$ 1,648 bilhão quando o cálcu-
lo é efetuado pelo Fluxo de Caixa Operacional. Já as empresas 
com comportamento de valores negativos do EBITDA somam  
(R$ 166 milhões); o valor negativo de (R$ 4,175 bilhões) pelos cálcu-
los do Fluxo de Caixa Operacional, entretanto, é muito expressivo.

Ao analisar os valores líquidos gerados no resumo, constata-se 
que o valor do EBITDA é positivo em R$ 4.687 bilhões. En-
tretanto, o sinal é negativo em (R$ 2,527 bilhões) para o Fluxo 
de Caixa Operacional. Resulta que, no 1° Semestre de 2011, há 
uma inversão relevante – o EBITDA tem uma geração bruta de  
R$ 4,687 bilhões; na realidade, faltaram R$ 7,214 bilhões de ge-
ração de caixa operacional.

Ressalta-se que, para o período de dois anos, essas relações 
não melhoram. Constata-se que apenas 3,3% do valor do EBI-
TDA se transforma em Fluxo de Caixa Operacional, onde o 
valor acumulado do EBITDA é de R$ 20,255 bilhões, e que 
somente R$ 670 milhões foram o valor do Fluxo de Caixa Ope-
racional. Novamente, o resultado é negativo e gritante: faltaram 
R$ 19,585 bilhões de geração de caixa.

O resultado é que as empresas tiveram uma necessidade de 
!nanciamento de curto prazo de R$ 19,585 bilhões.

Quem lê as informações tiradas do EBITDA, no entanto, dis-
corda: esses, viram uma geração de caixa de R$ 20,255 bilhões.

E aqui se põe a questão: como !ca o alinhamento das informa-

Tabela 2.1 – Comparando o impacto do Fluxo de Caixa Operacional versus o EBITDA: Análise das Variações monetárias entre EBITDA e 
o Fluxo de Caixa da Operação

* Corresponde a oito trimestres, equivalentes a dois anos: do 4° tri. de 2009 ao 3° tri. de 2011. 

Períodos Curto Prazo = 1° Semestre de 2011 Longo Prazo = 2 Anos*

Indicadores Ebitda Fl. Caixa 
Oper. Análise Variações Ebitda Fl. Caixa 

Oper. Análise Variações

1 – Todas Empresas Ebitda em 
R$ MM

Fl. Cx. Oper.
em R$ MM

Var. Valor 
EBITDA X 

Fl. Cx. Oper.

Var. Efetiva 
Geração 

Caixa

Ebitda em 
R$ MM

Fl. Cx. Oper.
em R$ MM

Var. Valor 
EBITDA X 

Fl. Cx. Oper.

Var. Efetiva 
Geração 

Caixa
B2W 173 -685 -858 -495,7% 830 -83 -913 -110,0%
CCDI -65 -85 -20 -31,4% 291 -477 -768 -264,1%
Cielo 1.147 897 -250 -21,8% 4.942 3.168 -1.774 -35,9%
Ga!sa 153 -644 -797 -520,6% 732 -2.265 -2.997 -409,3%
Hypermarcas 370 48 -322 -87,1% 1.261 -416 -1.677 -132,9%
Positivo -101 187 288 284,9% 135 121 -14 -10,6%
Redecard 678 -717 -1.395 -205,8% 3.160 234 -2.926 -92,6%
Rossi 186 -518 -704 -378,3% 722 -1.110 -1.832 -253,7%
Viver 40 -124 -164 -410,9% 158 -630 -788 -498,4%
Anhanguera 131 32 -99 -75,6% 408 450 41 10,1%
BM&F 617 423 -193 -31,4% 2.579 1.936 -644 -25,0%
Multiplan 209 61 -148 -70,7% 778 432 -346 -44,4%
Pão de Açúcar 1.149 -1.402 -2.551 -222,1% 4.257 -690 -4.947 -116,2%
2 – Estrati!cação 
da Análise
Amostra Exceto Contrutoras 4.373 -1.156 -5.529 -26,4% 18.352 5.151 -13.200 28,1%
Só Contrutoras 314 -1.371 -1.685 -436,6% 1.903 -4.482 -1.596 -235,5%
TODAS Empresas 4.687 -2.527 -7.214 -53,9% 20.255 670 -19.585 3,3%

ções !nanceiras do orçamento de caixa no curto prazo vis a vis 
as informações obtidas pelo EBITDA?

Ao estrati!car a análise visando identi!car o comportamento 
das empresas (exceto as construtoras), veri!ca-se que o EBITDA 
é de R$ 18,352 bilhões, e o Fluxo de Caixa Operacional é de R$ 
5,151 bilhões. Isso representa uma variação efetiva de caixa de 
28,1%. Assim, o dé!cit na geração de caixa de R$ 13,2 bilhões. 
Para as empresas construtoras, veri!ca-se que, enquanto o EBI-
TDA é de R$ 1,903 bilhão, o Fluxo de Caixa Operacional é de (R$ 
4,482 bilhões), correspondendo a uma expressiva variação negati-
va de geração de caixa de (R$ 6,385 bilhões) – por sua vez, repre-
sentando uma variação negativa de geração de caixa de (235%).

Resultado prático do comportamento dessa amostra
Demonstrou-se:

a) a relevância e o nível de mensuração que o Fluxo de Caixa 
Operacional proporciona aos gestores;
b) a fragilidade na visão da gestão operacional que a geração 
bruta de caixa do EBITDA pode representar;
c) nessa amostra, o quanto são signi!cativas e relevantes as di-
ferenças encontradas: elas podem, simplesmente, modi!car o 
signi!cado e a orientação até então não percebidos por todos 
aqueles que utilizam de maneira simples e indiscriminada o EBI-
TDA como indicador para decisões !nanceiras e estratégicas.

O distanciamento do nível de informação pode ser ainda 
maior, principalmente se o objetivo for utilizar as informações 
com o enfoque de gestão do negócio.
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Usar a metodologia de gestão com foco na Criação de Valor 
ao Acionista é a alternativa técnica para evitar essa leitura incor-
reta do resultado !nanceiro.

Isso porque é preciso ter em vista a necessidade de projeção e 
desconto pelo WACC do "uxo de caixa futuro, visando traba-
lhar, ao mesmo tempo, com todos os “relógios” sincronizados.

Gerir uma empresa é como pilotar um avião a jato: é preciso 
usar todos os recursos o tempo todo.

Como !ca a remuneração?
Muitas empresas atrelam o pagamento de bônus ao desempe-

nho do EBITDA; este, no entanto, como se viu, não é o melhor 
guia para se ter uma ideia clara de quais são os resultados efeti-
vamente econômicos de suas operações.

Sabe-se que qualquer aplicação !nanceira em renda !xa 
promete uma remuneração que contemple juros e risco. Logo, 
considerando-se as relações risco-retorno, em princípio, o ca-
pital está preservado. Assim, será que o capital do acionista é 
preservado quando se adota conceitos de remuneração variável 
e bônus que não contemplam o risco e o retorno do custo de 
oportunidade do acionista?

Se o mérito dos resultados obtidos pela empresa não estiver 
atrelado à remuneração do custo do capital do acionista, isso é 
um sinal de que a gestão pode não se importar com a preserva-
ção do patrimônio do acionista.

Essa relação pode estar ocorrendo se a forma de remuneração 
variável estiver atrelada com a visão de bônus no curto prazo e 
baseada em critérios simples como o EBITDA ou lucro contábil. 
Ou seja, é muito provável que possa estar ocorrendo destruição 
de riqueza.

A mensuração através da metodologia de Criar Valor ao Acio-
nista tem o objetivo claro de aumentar a riqueza deste, adotando 
critérios de meritocracia na remuneração variável aos gestores 
que privilegiam os interesses dos acionistas.

É importante esclarecer que a remuneração variável dos ges-
tores vinculada ao EBITDA ou ao Lucro Contábil, não contem-
pla fatores fundamentais do desempenho econômico-!nanceiro 
de um negócio e de disciplina !nanceira.

Uma prática de excelência em governança corporativa deve 
vincular a remuneração dos gestores aos resultados com me-
tas de curto e longo prazos relacionadas, de forma objetiva, à 
geração de valor econômico para a empresa. O objetivo é que 
a remuneração seja uma ferramenta efetiva de alinhamento de 
interesses dos gestores com os acionistas.

Todos esses aspectos são contemplados de forma integrada 
pela abordagem moderna de !nanças, ao se adotar como estra-
tégia corporativa a metodologia de Criação de Valor ao Acionis-
ta VEC ou EVA.

Conclusão
O uso generalizado do EBITDA, na prática, leva as empre-

sas que o adotam a achar que estão gerando caixa e ganhando 

dinheiro. Às vezes, podem até estar. Entretanto, o uso dessa 
ferramenta pode acabar por distribuir resultados que não repre-
sentam geração de valor, mas somente lucro contábil. Isso pode 
enfraquecer a competitividade da empresa e destruir a riqueza 
dos acionistas sem que eles percebam.

É relevante o fato de que o EBITDA ignora as necessidades 
de recursos para o reinvestimento no negócio, o valor do capital 
investido na atividade e o impacto do custo de capital (WACC) 
nos resultados, assim como despreza as necessidades de paga-
mento dos encargos com o IR.

Pode-se a!rmar, sem medo de errar, que os valores do EBI-
TDA e seus múltiplos – utilizados para analisar a capacidade de 
geração de caixa como indicador de desempenho !nanceiro – 
não são necessariamente uma boa ferramenta para a gestão de 
um negócio. A análise dessa amostra deixa claro que o EBITDA 
não representa a dimensão real do "uxo de caixa gerado e muito 
menos a geração de valor ao acionista.

Na realidade e de forma simples, o EBITDA apresenta so-
mente um aspecto simples de uma história complexa, já que não 
considera em sua mensuração de desempenho o uso dos recur-
sos !nanceiros investidos na empresa. Concretamente, boas 
decisões necessitam de indicadores que integrem informações 
econômico-!nanceiras e não dediquem atenção e foco somente 
a uma parte de uma única demonstração.

É importante e necessário demonstrar consistência conceitual 
em !nanças corporativas, traduzir a complexidade dos negócios 
das empresas e, desta forma, proporcionar a visão ampla para 
avaliar e para perceber o que está por trás daqueles números, 
antecipando-se à acirrada competitividade e globalização dos 
negócios.

Se o objetivo é aumentar a governança corporativa, é acon-
selhável usar a metodologia com foco na Criação de Valor ao 
Acionista. Ela desmisti!ca a noção de valor tanto aos acionistas 
como aos gestores, apresenta uma clara percepção da e!ciên-
cia no uso dos recursos econômico-!nanceiros e traz consigo a 
aplicação do "uxo de caixa operacional e do "uxo de caixa livre.

Portanto, responde-se pela qualidade do valor de mercado da 
empresa e, acima de tudo, se há criação ou destruição de valor, 
independente do lucro. 
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Nos Estados Unidos, em 
2010 (não temos ainda 
os dados de 2011), os 

“Anjos” investiram US$ 20 bilhões em 62 mil empresas. O valor é 
grande. Para efeito de comparação temos o valor investido pelos 
fundos de Seed Money e Venture Capital: US$ 22 bilhões.

No Brasil, o movimento de Anjos começa a tomar corpo. Tí-
nhamos quatro associações (ou núcleos) de Anjos no início de 2011 
– Rio, São Paulo, Florianópolis e Bahia. Neste início de 2012 já te-
mos dez – além das anteriores, uniram-se Porto Alegre, Curitiba, 
Mato Grosso do Sul, Brasília, Vitoria e Minas. A Anjos do Brasil 
vem fazendo um trabalho extraordinário no sentido de desenvol-
ver esse tipo de “investimento” que estava “esquecido” no Brasil.

O Anjo é um executivo bem sucedido ou um empresário bem 
sucedido, que já vendeu sua empresa, e que vê no investimento em 
empresas start-up uma possibilidade de rentabilidade adicional. Ele 
é o primeiro estágio de investimento externo na empresa – vem 
antes dos Fundos de Seed Money e Venture Capital.

Para aumentar a chance de sucesso no investimento em uma 
empresa start-up, o Anjo deve, além do capital !nanceiro, ofere-
cer também outros capitais, igualmente importantes: o capital de  
conhecimento, a expertise em sua área de atuação e o capital de re- 
lacionamento – o network necessário para que a start-up possa 
se desenvolver.

Ele não vai participar do dia-a-dia da empresa, mas sim de deci-
sões estratégicas e do acompanhamento para ajudar o empreen-
dedor a se tornar um empresário e fazer sua empresa um sucesso.

O Brasil vem desenvolvendo Incubadoras de Empresas, propi-
ciando o desenvolvimento de empreendedores, seja de base tec-
nológica ou de base tradicional. As empresas que estão nessas in-
cubadoras têm uma probabilidade muito grande de se desenvolver. 
Porém, em algum momento de sua vida precisam de valores não 
tão signi!cativos, mas que são importantes para que possam de-
senvolver um protótipo ou uma pesquisa de mercado, essenciais 
para a continuidade do projeto. É aí que o Anjo entra: ele aplica 
valores de R$ 150 mil a R$ 500 mil e !ca com uma participação na 
empresa, que varia de 5% a 30%. O Anjo não !ca com a maioria 
do capital da empresa.

Uma grande di!culdade está em se de!nir o percentual de par-
ticipação e, em outras palavras, o valor da empresa. Nesse estágio 
– sem faturamento, só com um projeto, um grande sonho e gran-

!)*+,-./01%2)30

Ponto de vista Por José Cesar Guiotti,
proprietário da

Ascon Assessoria
e Consultoria

Empresarial

des possibilidades – !ca difícil tecnicamente de!nir valores. Por isso, 
falamos que o melhor método de avaliação neste caso é o BS (Bom 
Senso). Muitas vezes, para o empreendedor, mais vale o capital de 
conhecimento e o capital de relacionamento que o Anjo traz para 
a empresa do que o capital !nanceiro; e isso pode sinalizar a dispo-
sição dele a entregar um percentual maior da empresa para o Anjo.

Por outro lado, a análise do Anjo é muito mais focada no em-
preendedor do que no projeto. Não que este não seja importante; 
o que se sabe, no entanto, é que o projeto vai ter alterações em 
sua vida, e o empreendedor é que vai administrar essas alterações 
e desvios do projeto original. O Anjo, entre um projeto muito bom 
e um empreendedor, digamos, médio, e um projeto médio e um 
empreendedor muito bom, !cará com o segundo.

A estimativa no Brasil é que, de cada cem (ou talvez mais) proje-
tos analisados, apenas um é selecionado. Será que os 99 restantes 
são descartados? Evidentemente que não. Nesse sentido, a for-
mação de Núcleos de Anjos vem facilitar a análise e apresentação 
dos projetos.

Temos, em nossa vida pro!ssional, nos deparado com bons pro-
jetos (de base tecnológica ou não) e empreendedores prontos para 
se tornar empresários, que dependem dessa “pequena” ajuda de 
um Anjo para alçar voo. Normalmente, o Núcleo de Anjos é re-
gional, para facilitar o acompanhamento do projeto investido. Isso 
não signi!ca que não possa haver investimentos fora de sua área 
geográ!ca.

Acreditando no desenvolvimento dos Anjos no Brasil, estamos 
coordenando a criação do Núcleo Anjos de Minas, em Santa Rita 
do Sapucaí-MG, que vai abranger toda a região do Sul de Minas 
Gerais (de Pouso Alegre a Itajubá). Contamos com o apoio ins-
titucional do Polo de Excelência de Eletrônica e Telecomunica-
ções de Minas, cujos gestores são o governo do Estado (através 
da Secretaria de Ciência e Tecnologia), Fapemig e entidades locais 
como o Inatel (Instituto Nacional de Telecomunicações), Sindivel 
(Sindicato das Empresas locais), FAI (Faculdade de Administração 
e Informática), ETE (Escola Técnica de Eletrônica) e Prefeitura 
Municipal de Santa Rita. Santa Rita do Sapucaí é conhecida como 
o Vale da Eletrônica brasileira.

Sem dúvida, o momento atual que passamos no Brasil deve con-
tribuir para o desenvolvimento dos Anjos – que devem, além das 
possibilidades de retornos excepcionais, ajudar nos desenvolvimen-
tos de nossas start-ups. 
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O cenário recente de queda de juros na economia brasileira, envolto em taxas 
de juros reais negativas nas principais potências mundiais, é propício para in-
vestimentos em renda variável.

Com o excesso de liquidez no mundo, os !uxos de capitais buscam alternativas ren-
táveis de investimentos, principalmente em países emergentes, que possibilitam ganhos 
maiores – frutos de taxas positivas de juros e do crescimento da economia desses mes-
mos países.

Nesse ambiente econômico global, o Brasil destaca-se pela forte – e recente – ex-
pansão do crédito, um dos principais fatores que corroborou para o crescimento do país 
nos últimos anos.

A partir da evolução do PIB (Produto Interno Bruto) a valores correntes e do au-
mento na oferta de crédito (grá"co 1), é possível analisar o grau de correlação (de-
pendência) entre estes indicadores econômicos: obtêm-se um indicador próximo a +1, 
representando uma alta correlação entre as duas séries de dados. Isso indica que o PIB 
tem uma forte dependência da oferta de crédito, já que não se pode inferir o inverso, 
pois o volume de crédito é in!uenciado diretamente pelas medidas macroprudenciais 
adotadas pelo Banco Central (BC) e pelo governo.

Por Prof. Dr. Alberto Borges Matias  
e Adriel Martins de Freitas Branco

Artigo INEPAD
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1 – Concessão total de Crédito X Produto Interno Bruto (Bilhões 
R$ ) – Inepad & BC

A expansão do crédito possibilitou o incremento da demanda, 
especialmente das classes C e D, que tiveram seu poder de con-
sumo impulsionado. Estas mudanças se re!etiram na demanda 
por produtos e serviços – por exemplo, no crescimento do setor 
varejista e de diversos outros setores –, além de seu re!exo na 
cotação das ações na bolsa de valores de empresas de setores 
bene"ciados por este crescimento.

O interessante da congruência desses fatores internos e ex-
ternos é que o Brasil possui, ainda, condições e diversas ferra-
mentas para estimular a economia interna. Mesmo que o total 
das concessões de crédito tenha crescido substancialmente e 
atingido 57,1% do PIB em dezembro de 2011, essa relação ainda 
não voltou ao que era em 2007, ano de pré-crise, quando repre-
sentava 63% do PIB, segundo dados disponibilizados pelo BCB.

O bom momento da economia brasileira, o sistema de con-
trole monetário e a redução de impostos incidentes sobre alguns 
produtos, – como os integrantes da chamada linha branca, por 
exemplo – entre outras medidas de estímulo econômico, permi-
tiu que a bolsa recuperasse seu patamar pré-crise e obtivesse 
um desempenho superior ao de países como EUA, França, Ale-
manha e China (grá"co 2).

De 2007 a 2012, a bolsa brasileira teve índice de baixa corre-
lação com as bolsas estrangeiras – apenas 0,39 com índice Dow 
Jones –, o que indica que mesmo que tenha apresentado uma 
relação positiva com as demais bolsas, a Bovespa não esteve 
necessariamente atrelada ao comportamento dos índices anali-
sados no espaço de tempo considerado, demonstrando um de-
sempenho melhor que as demais.

Fonte: Yahoo!nance.com

Diante dos desdobramentos da crise européia, novamente o 
Brasil encara a oportunidade de redução das taxas de juros. Essa 
postura bene"cia, diretamente, o desenvolvimento do mercado 
de capitais brasileiro, impactando positivamente no crescimento 
do valor das empresas listadas em bolsa. Além disso, contribui 
para o fortalecimento desse mercado, consolidando-se como 
uma alternativa atrativa para os investidores e uma importante 
fonte de captação de recursos para as empresas.

A redução da Selic nos últimos dez anos possibilitou, dentre 
outros fatores, a expansão de 442% no valor das empresas lis-
tadas (grá"co 3). É notória a diferença de variação entre a taxa 
Selic e o valor das empresas, demonstrando que o crescimento 
do valor das empresas listadas na bolsa foi, em grande parte, 
impulsionado pela redução da taxa de juros Selic iniciada em 
meados de 2003, com uma queda aproximada de 60% da taxa 
anual até o "nal de 2011.

Veri"ca-se isso por meio do índice negativo de -0,85 na cor-
relação entre as duas séries de dados, o que indica estatistica-
mente que a redução na taxa Selic tem relação inversa com o 
valor das empresas listadas. Ou seja, ao reduzir a taxa de juros, 
contribui-se para a expansão do mercado de capitais.

3 – Evolução da Taxa Selic de Juros e o Valor das Empresas 
Listadas em Bolsa – Inepad & BC

Por outro lado, a bolsa brasileira ainda é dependente da en-
trada de recursos externos no país. Só até o "nal de fevereiro 
de 2012, por exemplo, o saldo de investimento estrangeiro em 
ações era de 4,2 bilhões de dólares, segundo dados divulgados 
pelo BCB.

Artigo INEPAD

2 – Comparação da Variação dos índices BVSP (Brasil), GDAXI (Alemanha), DJI (EUA), HSI (China) e FTSE (Inglaterra).
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A cotação do dólar e a pontuação do índice Ibovespa permite 
avaliar que o Brasil possuía correlação negativa de -0,84 entre 
janeiro de 2001 até "nal de 2008 (grá"co 4), ou seja, quando o 
dólar subia a bolsa caia e vice versa, em praticamente todos os 
meses analisados.

Essa correlação, no entanto, apresentou redução ao longo dos 
anos e, a partir de 2010, tornou-se praticamente nula, quando o 
índice de correlação passou a ser de apenas – 0,17, ou seja, dei-
xou de apresentar relação signi"cativa entre a cotação do dólar 
e o desempenho da bolsa de valores.

Desta forma, há dois cenários que podem gerar controvérsia. 
O primeiro é a queda dos juros, que bene"cia os investimentos 
em renda variável. O segundo é a sobrevalorização do real, que, 
com as medidas para controle da continuidade da valorização 
do real, pode afetar o !uxo de capital estrangeiro para a bolsa.

4 – Cotação do Dólar x Pontuação do IBOVESPA – Inepad & BC

Alberto Borges Matias – Professor titular do Departamento de 
Administração da Faculdade de Economia, Administração e Conta-
bilidade da Universidade de São Paulo no campus de Ribeirão Preto. 
Livre docente em Finanças, atuando nos programas de graduação, 
pós-graduação e MBAs da Universidade. Atuou por doze anos na 
Serasa. Fundou o Ibmec em São Paulo. Foi consultor da diretoria de 
Fiscalização do Banco Central do Brasil, onde implantou o sistema de 
Fiscalização Indireta. Participou da elaboração do Planejamento Estra-
tégico do Banco do Brasil, CEF, Credicopa e Cocamar. É, também, 
diretor presidente do INEPAD.

Adriel Martins de Freitas Branco – Graduado em Administra-
ção pela FEA – RP/USP, Agente Autônomo de Investimentos, cer-
ti"cado pela CVM, trabalhou como Assessor e Operador Financeiro 
de BOVESPA e BM&F. Atualmente é aluno do mestrado da FEA-
-RP/USP – com linha de pesquisa em Mercado e Geração de Valor 
– e pesquisador do Centro de Pesquisas Financeiras – CEPEFIN – do 
INEPAD.

Houve uma grande mudança no contexto e na relação entre 
essas variáveis com a crise europeia. O excesso de liquidez e os 
juros reais negativos não fornecem opções de investimentos tão 
atrativos quanto as existente nos mercados emergentes.

A partir de 2009, a relação entre queda de juros e dólar tam-
bém foi alterada (grá"co 5). Embora a correlação dos últimos 
dez anos (entre 2001 e 2011) seja de +0,79, representando que 
a queda na taxa de juros in!uência na valorização do real, essa 
relação começou a perder força e, em 2011, foi de apenas +0,11, 
praticamente nula.

5 – Cotação do Dólar x Evolução da Selic – Inepad, Ipeadata & BC

O cenário atual é positivo para o desenvolvimento do merca-
do de capitais brasileiro. O excesso de liquidez no mundo pro-
piciará oportunidades para atrair o capital excedente. Mesmo 
que as medidas adotadas pelo BCB para conter a valorização do 
real surtam efeito, o crescimento do PIB mundial será resultado, 
principalmente, do crescimento de países emergentes – como o 
Brasil –, que possuem mercado e crédito interno ainda subde-
senvolvido, forte controle monetário e participação crescente no 
comércio mundial.

Além disso, a política recente de redução dos juros, contribui-
rá para a criação de valor das empresas, a partir do momento em 
que passarem a ter um custo de capital menor e, consequente-
mente, a gerar mais valor em suas atividades.

Os investidores terão retornos "nanceiros cada vez menores 
em investimentos em renda "xa e passarão a considerar a pos-
sibilidade de aplicar em outras formas de investimentos, como 
mercado de capitais brasileiro.

Mercados de capitais desenvolvidos são características de 
economias estruturadas e avançadas, pois são importantes me-
canismos de poupança, investimento e captação a custos me-
nores pelas empresas, resultando no crescimento da economia 
interna e na execução de sua função social: contribuir para o 
desenvolvimento da sociedade. 
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Por Octavio de Barros

Adesaceleração da economia brasileira nos últimos três trimestres nos remete a uma re!exão sobre as perspectivas não apenas 
para o ano em curso e para 2013, mas também para os próximos anos. Surgem nessas horas especulações sobre a taxa de 
crescimento do chamado PIB potencial do Brasil e sobre a efetiva capacidade de o país crescer sustentadamente a taxas, 

digamos, admiráveis. Em períodos como o atual, de crescimento mais baixo, há sempre o questionamento de se o que está ocorrendo 
é um fenômeno meramente cíclico ou se existem restrições estruturais se manifestando.

São muito conhecidos os vetores de crescimento da economia brasileira na última década. Precisamos apenas re!etir sobre o fôle-
go e a capacidade desses vetores continuarem sustentando taxas anuais de crescimento superiores a 4%, como foi, por exemplo, o 
período 2007-2011.

A saber, os vetores de crescimento da economia brasileira desde o "nal do governo Cardoso podem ser resumidos nos seguintes 
pontos:

a) políticas de inclusão social bastante ousadas;
b) expansão acelerada do crédito e concomitante signi"cativa bancarização da população;
c) câmbio apreciado aumentando a renda e o consumo das famílias;
d) uma forte capacidade arrecadadora do Estado para atender despesas públicas crescentes.
Todos esses elementos permanecem presentes, mas certamente seria contra-intuitivo imaginar que o mesmo impulso que tiveram 

até aqui ainda se manifestará por tempo indeterminado.
É verdade que a economia brasileira parece ter mudado para sempre do ponto de vista da previsibilidade e do amadurecimento 

institucional. Da mesma forma, a melhora social adquiriu dimensões estruturais e seguirá reverberando na dinâmica produtiva nos 
próximos anos. É realmente difícil aferir esse impacto e todas as suas dimensões no plano produtivo nos anos à frente. Mas é forçoso 
reconhecer que não teremos outras rodadas de inclusão de 50 milhões de novos consumidores no Brasil. Ainda que as políticas sociais 
possivelmente prossigam de forma consistente, a inclusão social marginal crescerá (aliás, já cresce) a taxas bem menores.

O crédito bancário, por seu turno, mais do que duplicou como proporção do PIB desde 2003, e não é plausível supor que continuará 
sistematicamente crescendo a taxas de 25% ao ano. Longe disso, é de se esperar que o crédito bancário cresça a taxas mais próximas 
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de 15% ao ano na década adiante. Um dos principais fatores para isso é que a bancarização já adquiriu dimensões importantes coeren-
temente ao processo de inclusão social. Outro surto de bancarização não nos parece no radar.

A valorização da moeda, um dos pilares da expansão dos investimentos (barateamento dos bens de capital), da renda e do consumo 
das famílias, possivelmente não se sustenta aos níveis que observamos nos últimos anos. A dinâmica dos preços das commodities, 
ainda que favorável, não é mais a mesma que gerou uma melhora notável nos chamados termos de troca (preço de exportações 
crescendo bem mais do que o preço de importações), que nos deram um prêmio de loteria estimado em US$ 100 bilhões entre 2004 
e 2010, com todos os seus efeitos multiplicadores sobre a economia. Portanto, não apenas pela pior relação de termos de troca, mas 
também pela menor taxa real de juros e pelos instrumentos de inibição de !uxos externos de capital acionados pelo governo, é razoável 
supor que a moeda brasileira não voltará aos patamares anteriores de apreciação.

Em relação à impressionante capacidade de arrecadação "scal do governo na última década, também esta parece ter seus dias con-
tados. A voracidade "scal foi consequência natural da sustentação de um forte crescimento de despesas públicas de custeio (não de 
investimentos) em um ambiente de geração de superávits primários altos. Não estou aqui acalentando a ilusão de que a carga tributária 
se reduzirá de forma relevante, mas o espaço para aumento da mesma praticamente não existe mais porque a despesa corrente tem, 
imperativamente, que dar espaço ao investimento público em um ambiente de baixíssima competitividade. Com a di"culdade de se 
promover uma reforma tributária mais ampla, a opção preferencial do governo para mitigar a inequívoca deterioração da competitivi-
dade do setor industrial é a desoneração ousada de alguns setores vitimados pela competição dos produtos importados.

Essa re!exão que propomos tem a ver com a suspeita de que talvez estejamos em uma fase de transição até que novos vetores de 
crescimento surjam mais claramente como fontes genuínas de crescimento. Entretanto, enquanto os novos vetores não se tornam 
explícitos, há muita especulação intelectual sobre as de"ciências da economia brasileira e sobre os novos elementos de impulso e de 
sustentação do crescimento na próxima década.

É importante frisar que possivelmente seja exagerado identi"car essa fase da economia brasileira como a de esgotamento de um mo-
delo de crescimento, até porque o Brasil possivelmente mudou estruturalmente. Mas consideramos que outras fontes de crescimento 
baseadas em aumento efetivo de produtividade podem estar sendo gestadas. Essas fontes supostamente deveriam estar relacionadas 
a um ciclo forte de investimentos públicos e privados de infraestrutura, em menos gastos de custeio do governo, maiores investimentos 
educacionais, em inovação tecnológica, menor carga de impostos e em taxas de juros menores favorecendo o desenvolvimento de um 
sistema sólido de "nanciamento de longo prazo via mercado de capitais.

Mesmo que isso pareça algo inalcançável aos olhares justi"cadamente céticos, minha visão é a de que não há alternativa para o 
Brasil. Não há alternativa a uma maior mobilização e envolvimento do setor privado no ciclo de investimentos dos próximos anos.  
É como se o país tivesse amadurecido tanto em vários planos que passos atrás não me parecem compor o cenário mais provável de se 
sustentar, apesar das aparências atuais e circunstanciais do plano do protecionismo e do intervencionismo. É compreensível que todo 
esse debate em torno das ameaças ao setor industrial esteja trazendo, nesse momento, dúvidas e ruídos sobre as escolhas de políticas 
de desenvolvimento. Mas a realidade tende a se impor a favor de novos e originais caminhos para sustentar na próxima década uma 
taxa de crescimento similar aos 4,1% da era Lula. 



Há algumas décadas, vemos o setor de serviços ganhar 
cada vez mais força. Nos Estados Unidos, serviços já 
representam 80% da economia do país e, no Brasil, o 

setor já é responsável por mais da metade do PIB. Grande parte 
da indústria de prestação de serviços é baseada no uso intensivo 
de gente, em sistemas compostos por pessoas, o que representa 
custos para as empresas.

Hoje, a despesa com um data center, por exemplo, é domina-
da pelo custo das pessoas que dão suporte a esta infraestrutura. 
Isso acontece porque ainda prevalece a seguinte matemática 
na indústria de serviços: quanto maior o número de máquinas, 
maior a necessidade por pessoas; se uma empresa precisa dobrar 
sua produção, ela dobra a quantidade de funcionários.

Esse movimento e a necessidade pelo desenvolvimento de 
uma inteligência que permita reverter a equação acima em favor 
dos negócios levaram ao desenvolvimento da ciência de servi-
ços, uma abordagem que tem como principal objetivo reunir 
conhecimentos de diversas áreas – como matemática, pesquisa 
cientí!ca e gestão de pessoas – para melhorar as operações, o 
desempenho e a inovação na oferta de serviços. A proposta é 
encontrar maneiras sistemáticas, repetíveis e escaláveis de au-
mentar a produtividade e a qualidade nas empresas prestadoras 
de serviços e nos processos relacionados a serviços dentro das 
organizações.

Um exemplo de segmento que já tem atuado em cima das mé-
tricas da ciência de serviços e colhe bons resultados é o varejo. 
Até pouco tempo atrás, havia a necessidade de uma loja física e 
vendedores físicos para realizarem a venda de livros, por exem-
plo. Hoje, com o comércio eletrônico, esse modelo de loja não 
é mais necessário. O e-commerce demonstra como é possível 
aumentar a produtividade em serviços mesmo com um número 
reduzido de processos, pessoas e logística.

É verdade que as vendas em varejo são fáceis de serem me-
canizadas. Em alguns outros segmentos a presença de pessoas 
já é mais crítica, como é o caso dos setores de saúde, governo e 
educação. Nesse caso, a forma mais adequada e e!ciente para 
a implementação da ciência de serviços em favor dos negócios 

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

é analisar os processos da empresa e veri!car como eles podem 
ser racionalizados. Nesse processo, algumas perguntas devem 
ser feitas: como é o "uxo de informações da minha empresa? 
Quais dados são mais estratégicos? Como posso começar a mo-
delar esses sistemas e ter uma visão não apenas administrativa, 
mas de engenharia e ciência dos negócios? Aqui, tecnologias 
como as de inteligência analítica e social business são ótimas alia-
das no processo de mineração dos dados que circulam dentro 
(ERPs, e-mails e telefonemas) e fora das empresas, como nas 
redes sociais.

O trabalho realizado pelo departamento de emergências do 
maior hospital de Israel talvez seja um dos maiores casos de 
sucesso na implementação da ciência de serviços e em um setor 
extremamente crítico, como o de saúde. O hospital tinha um 
sério problema de "uxo de informações e implementou um pro-
jeto de reengenharia do departamento de emergência por meio 
da instalação de sensores em funcionários, pacientes e macas 
para coletar, durante um ano, diferentes tipos de informações. 
A partir da análise desses dados, o hospital avaliou e simulou 
diversas opções de recon!guração do setor de emergência. 
Eles veri!caram, por exemplo, que uma enfermeira caminhava 
cerca de oito quilômetros por dia – mais do que um jogador 
de futebol durante uma partida. Com esse dado, encontraram 
uma melhor redistribuição para a enfermaria e para os pro!s-
sionais que atuam no setor, aumentando a qualidade e a rapidez 
no atendimento.

O processo de coletar dados, criar modelos operacionais, si-
mular opções e escolher a melhor alternativa é o caminho mais 
indicado para a correta aplicação da ciência de serviços no dia 
a dia dos negócios. Acredito que todos têm a ganhar com isso: 
as empresas, que terão uma mão de obra mais preparada; os 
clientes, que receberão um serviço com melhor qualidade; os 
pro!ssionais, que estarão diante de um mercado extremamente 
promissor em termos de oportunidade de carreira. E por último, 
mas não menos importante, o Brasil, com um mercado de ser-
viços aquecido e forte, com pessoas preparadas para oferecer 
serviços de ponta para qualquer lugar do mundo. 
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L uciano Coutinho nasceu em Pernambuco e se formou em 
economia pela USP, em 1968. Durante o curso, recebeu o 
prêmio Gastão Vidigal de melhor aluno de Economia de 

São Paulo. É doutor em Economia pela Universidade de Cornell 
(EUA) e possui mestrado em Economia pelo Instituto de Pesqui-
sas Econômicas da USP.

Foi professor visitante nas Universidades de Paris XIII, do Te-
xas, do Instituto Ortega y Gasset e da USP, além de professor 
titular na Unicamp, onde, em 1996, recebeu a Bolsa de Reconhe-
cimento Acadêmico “Zeferino Vaz”, e, atualmente, atua como 
professor convidado.

Especialista em economia industrial e internacional, escreveu e 
foi organizador de vários livros, além de ter extensa produção de 
artigos, publicados no Brasil e no exterior. Seus estudos acadêmi-
cos sempre tiveram como temas principais a política industrial e o 
lado real da economia.

Entre 1985 e 1988, foi Secretário-Executivo do Ministério de 
Ciência e Tecnologia, participando da estruturação do Ministério 
e da concepção de políticas voltadas a áreas de alta complexida-
de, como biotecnologia, informática, química !na, mecânica de 
precisão e novos materiais.

Em 1994, coordenou o Estudo de Competitividade da Indústria 
Brasileira, trabalho de quase uma centena de especialistas que 
mapeou com profundidade inédita o setor industrial brasileiro.

Até assumir a Presidência do BNDES, em 2007, era sócio da 
LCA Consultores, atuando como consultor-especialista em defe-
sa da concorrência, comércio internacional e perícias econômicas.

Em 24 de novembro de 2011, Coutinho recebeu o Prêmio Des-
taque IBEF SP – concedido todos os anos, desde 1991, a líderes 
empresariais ou de instituições que contribuam de maneira rele-
vante para o desenvolvimento do Brasil. 
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Uma busca minuciosa pelo mundo das 
!nanças globais di!cilmente encontrará 
uma mulher com a tarefa mais espinho-
sa do que a de Mary Schapiro, indicada, 
em janeiro de 2009, pelo presidente nor-
te-americano Barack Obama para co-
mandar a SEC (Securities and Exchange 
Commission), agência federal americana 
equivalente à nossa CVM (Comissão de 
Valores Mobiliários). Primeira mulher a 
ocupar o cargo em 82 anos, Schapiro, 
uma nova-iorquina de origem judaica de 
56 anos, assumiu a função em meio a 
uma crise de con!ança do mercado !-
nanceiro mundial desde o crash de 1929.

Ao anunciar Schapiro diante dos jor-
nalistas, um Obama empenhado em 
reformar os mecanismos de regulação 
do mercado enalteceu as qualidades da 
nova administradora: uma pro!ssional 
inteligente, independente e, ao mes-
mo tempo, dura. Já o especialista em 
mercados !nanceiros Jacob Frenkel, 
que fora conselheiro jurídico da SEC e 
colega de Schapiro durante uma passa-
gem anterior da executiva pela entidade, 
disse à época que poucas pessoas pode-
riam salvar a SEC da extinção: “Mary 
Schapiro é uma delas”. Ou seja, Schapi-
ro era, àquela altura, a !gura ideal para 
comandar a agência.

Quando foi indicada para ocupar a 
che!a da SEC, Mary Schapiro era res-
ponsável pela Finra (Autoridade de Re-
gulação da Indústria Financeira, na sigla 
em inglês), o maior organismo regulador 
não governamental do setor !nanceiro 
dos Estados Unidos. De 1988 a 1994 
– atravessando três mandatos presiden-
ciais (Ronald Reagan, George H. W. 
Bush e Bill Clinton) –, Schapiro já havia 
trabalhado na SEC.

Eleita em 2008 pela revista americana 
Investment Advisor uma das 25 pessoas 
mais in"uentes no setor de consultoria 
de investimentos, Schapiro curiosamen-
te defendia a tese de que a excessiva re-
gulação as!xiava o mercado !nanceiro 
durante seus primeiros anos de atuação 
na SEC. Demonstrando, no entanto, 
ter a saudável capacidade de mudar de 
ideias, antes mesmo de assumir a enti-
dade e diante do agravamento da crise 
!nanceira, em 2008, ela reverteu sua 
posição e chegou mesmo a culpar a re-
gulação frouxa por não ter acompanha-
do o ritmo do mercado e as necessida-
des dos investidores.

Além disso, logo após a posse na SEC, 
anunciou que iria reconsiderar proce-
dimentos adotados durante o governo 
do ex-presidente George W. Bush que 

di!cultaram a abertura de processos e 
a cobrança de multas pesadas por parte 
dos responsáveis por !scalizar o merca-
do. Naquele mesmo ano de 2009, a re-
vista Forbes elegia Schapiro como uma 
das cem mulheres mais poderosas do 
mundo. Hoje, sua luta é contra os bô-
nus exagerados pagos aos executivos de 
Wall Street e por maiores recompensas 
a delatores de irregularidades !nanceiras 
– temas que contam com grande apoio 
popular, sobretudo nos tempos de crise 
pelos quais passam os Estados Unidos.

Mesmo assim, a vida de Schapiro não 
tem sido fácil. A número um da SEC 
tem colhido revezes importantes nos 
seus três anos de mandato. O mais re-
cente foi a rejeição da proposta de orça-
mento de US$ 1,6 bilhão para o exercí-
cio de 2013. O Congresso achou o valor 
excessivo e cortou a verba para US$ 1,2 
bilhão – o que Schapiro considera pouco 
para monitorar Wall Street e ainda es-
crever e implementar mais de cem novas 
regras exigidas pela Lei Dodd-Frank – a 
maior reforma !nanceira dos EUA des-
de os anos 30, aprovada em 2010 pelo 
Congresso americano.

Saudações Ibe!anas. 

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

JovemIBEF

Para aproveitar as recentes quedas na taxa Selic (para 9%, menor patamar em dois anos) e nos 
juros bancários – que têm sido notícia diariamente –, a coluna IBEF Jovem trouxe duas perguntas 
respondidas por executivos especialistas no mercado !nanceiro.

Saudações Ibe!anas.

Os pro!ssionais de outras áreas muitas vezes são seduzidos pela carreira no merca-
do !nanceiro. Qual a melhor forma de migração?

Respondida por José Roberto Securato (Professor titular da FEA-USP e da PUC-SP):
A carreira no mercado !nanceiro de fato seduz. Altos ganhos e status atraem executivos de 

outras áreas para o mercado diretamente ligado às operações bancárias e bolsas de valores.
O primeiro passo para migração é a compreensão do cargo que se pleiteia. Conhecer os objeti-

vos, a rotina de trabalho, as obrigações e as responsabilidades é fundamental.
O segundo passo é ter algum preparo prévio. Tendo em vista que você não tenha experiência 

alguma no mercado !nanceiro, é importante fazer cursos, participar de palestras e seminários e 
obter qualquer forma de conhecimento que lhe dê elementos para se aproximar da nova área.

O terceiro, e último, passo diz respeito ao processo de procura e seleção da vaga. Procure o má-
ximo de oportunidades para trabalhar no mercado !nanceiro e foque sua decisão no longo prazo.

Quais as principais atividades e oportunidades para jovens executivos de !nanças 
na área de banco de atacado?

Respondida por José Augusto Miranda (Head of Equity Sales e Trading do HSBC):
Jovens executivos que optarem por atuar em banco de atacado vão encontrar um enorme de-

sa!o. Além da correria do dia-a-dia, uma carreira com rápida ascensão pode se concretizar caso 
o executivo atinja suas metas e objetivos.

Um banco de atacado é composto por áreas que atendem grandes contas, ou seja, atendimento 
personalizado é tarefa de máxima importância. Serviços bancários, corporate banking e operações 
estruturadas são as principais áreas deste segmento.

Responsabilidades e evidência, o jovem executivo encontra no corporate banking, área respon-
sável pelas grandes contas. Clientes denominados pessoas jurídicas são divididos em dois grupos 
dentro dos bancos – as empresas com menos faturamento são atendidas pelas agências (small), e 
as empresas maiores, gerenciadas pelo corporate (middle e large).

Na grande maioria dos bancos múltiplos, as áreas comerciais são as responsáveis pelas maiores 
receitas. Esse grupo de pro!ssionais é dividido em dois times: o varejo e o atacado, sendo o segun-
do em muitos casos um dos maiores geradores de receita. 
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Que o Brasil é bola da vez no cenário internacional, isso todos nós 

sabemos. Mas vale olhar o tema um pouco mais de perto: o Investi-
mento Estrangeiro Direto tem valores expressivos, a quantidade de 
start-ups de multinacionais no Brasil é impressionante, os Fundos de 
Private Equity estrangeiros têm alguns bilhões de dólares disponíveis 
para investir e muitas empresas deslocaram o centro de decisão na 
América Latina para o nosso país. Na prática, tudo isso signi!ca que 
a chance de ser convidado a trabalhar em um ambiente multicultural 
cresceu incrivelmente.

Esse movimento não é novo para as multinacionais de mercados 
maduros da Europa e EUA, mas o eixo começa a mudar para os 
países emergentes. Hoje é comum as empresas buscarem pro!ssio-
nais que falem inglês e espanhol e tenham vivência de negócios com 
outros países da América Latina. Ou pessoas que conheçam e este-
jam bem adaptadas a ambientes de negócios coreanos ou chineses. 
Ou que saibam fazer negócios na Índia, África e Oriente Médio. 
Ou ainda que tenham experiência para atuar com desenvoltura em 
equipes globais, com superiores, pares e subordinados de diversas 
nacionalidades.

O inglês "uente é importantíssimo para a carreira e bons pro!ssio-
nais de !nanças com essa habilidade são muito disputados. Mas isso 
já é quase uma obrigação para o seu crescimento. O novo cenário 
pede pro!ssionais que, além de falar outros idiomas, conheçam e 
sejam capazes de se adaptar a diferentes culturas. Então mergulhe 
fundo, conviva com pessoas de outras culturas e entenda quais são 
seus valores e como elas pensam, agem, se relacionam, decidem e 
fazem negócios. Aí você terá criado um verdadeiro diferencial para 
sua carreira. Além de uma grande oportunidade, conhecer outras 
culturas é muito rico e divertido. Vá em frente e aproveite! 
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LUCIANA MEDEIROS VON ADAMEK

Palavra que te de!ne: Determinação
Guru: Meu marido
Uma personalidade histórica: Anne Frank
Estilo musical: Bossa Nova
Melhor !lme: Orgulho e Preconceito
Melhor livro: O Diário de Anne Frank
Esportes: Caminhada
O que mais gosta de fazer nas horas de lazer: Viajar
Culinária preferida: Alemã
País (fora do Brasil): Alemanha e Áustria
Melhor cidade brasileira: São Paulo
Férias: Viajando com a minha família

Objetividade e base técnica são os instrumentos de trabalho de todo exe-
cutivo, mas paixão, dedicação contínua e excelência diferenciam o pro-
!ssional. Essa é a avaliação da diretora da PwC Luciana Medeiros von 

Adamek, de 38 anos.
“Se você não faz as atividades com paixão, se não gosta do que faz, não conseguirá 

ser feliz no dia a dia. Para ter sucesso é necessário gostar do que faz, objetividade, 
dedicação contínua e base técnica. Ser uma pessoa dedicada à pro!ssão, sem medir 
esforços para atingir a excelência, faz de você um pro!ssional diferenciado”.

Luciana – caçula de três irmãs – cresceu no bairro Jardim das Bandeiras, próximo 
à Vila Madalena. Seu pai nasceu em Alagoas e costumava levá-la para férias em Ma-
ceió, no sítio do avô. “Também viajava muito para Atibaia, onde minha avó materna 
tinha uma chácara”, conta.

Formada em administração de empresas com ênfase em !nanças pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, a paulistana a!rma que desde essa época se interessou pela 
área !nanceira. “Me identi!quei com Finanças na faculdade; enquanto todos optavam 
por Marketing, eu era uma das poucas a escolher !nanças.”

Além de administração, Luciana estudou também Ciências Contábeis e fez pós-
-graduação lato sensu em Finanças pela Fipe/USP. Faz parte do IBEF desde seu 
MBA em Finanças Corporativas pela FEA-USP, quando foi convidada pelo professor 
José Roberto Securato a participar. Segundo a empresária, o IBEF lhe proporcionou 
um ótimo networking de pessoas da área !nanceira. “Sem contar os vários colegas 
que se tornaram amigos”, completa.

Depois de passar seis anos na área de auditoria da PwC, foi convidada para traba-
lhar em consultoria com foco em !nanças. “A identi!cação com a !rma aconteceu 
antes de entrar. Tinha um primo que era CFO em uma grande empresa e, conver-
sando sobre carreira, ele deu um dos melhores conselhos que recebi na vida. Ele disse 
que eu tinha que trabalhar nessa empresa, pois ele era atendido pela PwC e sempre 
!cava impressionado com a qualidade dos pro!ssionais e do serviço. Pensei: se um 
cliente pensa assim, deve ser uma empresa excepcional. Ele estava totalmente certo.”

Há 17 anos trabalhando na PwC, ela tem orgulho de ter iniciado sua carreira na 
empresa e se considera totalmente realizada em sua pro!ssão. “Tenho paixão em 
apoiar nossos clientes em seus problemas e suas dores. Trabalhamos em equipe, sem-
pre preocupados em agregar valor aos nossos projetos”.

Luciana considera a família como sua maior conquista. “É meu alicerce na vida”. 
A empresária busca sempre trabalhar de forma produtiva de segunda a sexta-feira; 
assim, tem tempo para os !lhos aos !nais de semana. “Posso chegar muito tarde 
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em casa, mas ver meus !lhos dormindo 
me alimenta a alma”. Nos momentos 
livres, Luciana adora viajar com sua fa-
mília. “Não abro mão de passarmos um 
tempo só nosso”, explica. Além disso, a 
empresária adora fazer ponto cruz para 
se distrair dos problemas do dia a dia.” 
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Sala de Conferência



O Hotel Kempinski Corvinus Budapest 
possui cinco estrelas e está localizado no 
coração de Budapeste (Hungria), próxi-

mo ao distrito !nanceiro e às principais atrações da 
cidade. É fácil chegar até o hotel de carro, trem e 
avião.

Uma atmosfera relaxante, quartos luxuosos e 
restaurantes elegantes esperam você no primeiro 
colocado no “The Leading Hotels of the World” 
da Hungria.

O estilo elegante, recentemente remodelado, 
dos 335 quartos têm tendências contemporâneas. 
As necessidades dos hóspedes mais ocupados (seja 
a trabalho ou a lazer) são prontamente atendidas.

O hotel conta com três opções gastronômicas: 
Lobby Lounge and Bar, Bistro Jardin e Ristorante 
Giandino. Os três formam o melhor restaurante 
mediterrâneo de Budapeste.

Além disso, os hóspedes podem utilizar os servi-
ços de bem estar e do luxuoso SPA que possui os 
equipamentos mais modernos.

Há a possibilidade de realizar eventos e confe-
rências no hotel, que conta com instalações adap-
táveis e "exíveis, equipe de funcionários dedicados 
e equipamentos.

O hotel possui serviços adicionais de concierge, 
internet, limousine/ aluguel de carros, lavanderia, 
estacionamento/valet e central de negócios.
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Kempinski Hotel 
Corvinus Budapest
Erzsébet tér 7-8, 1051
Budapeste – Hungria
F: +36 1 429 3777
www.kempinski.com

Para mais informações:
hotel.corvinus@kempinski.com 
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A marca Lampe Berger Paris 
trouxe para o Brasil o modelo 
Papillons, folheado a ouro e 
novidades em perfumes (alguns 
são utilizados nos hotéis mais 
importantes de Paris).  
As lamparinas Lampe Berger 
Paris tem um sistema exclusivo, 
que puri!ca o ar e perfuma o 
ambiente. No Brasil, a marca 
exibe mais de cem modelos, em 
diferentes formatos, materiais e 
estilos. Fundada em 1898 pelo 
farmacêutico Maurice Berger, 
a marca já levou a assinatura 
de nomes como Baccarat, 
Gallé, René Lalique, Saint 
Louis e Camille Tharaud.
www.lampeberger.com.br

Por Redação / Fotos: Divulgação
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A Faber Castell traz uma sugestão para 
tornar um pouco mais prático o dia-a-dia, 
com os lançamentos da linha Premium 
Design. O porta canetas vem nas versões 
em couro (preto) e em verniz (laranja).
www.faber-castell.com.br

=964>0%?.1@7*6A
A Alcove Highback Three-Seater faz juz aos designers que a assinam: 
os irmãos Ronan e Erwain Bourollec. Ambos foram premiados em 1998 
na Feira de Mobiliário de Paris e receberam o prêmio de Melhores Novos 
Designers em 1999 em Nova York, entre outros. Em 2011, o francês Centre 
Pompidou-Metz realizou uma retrospective sobre o trabalho dos dois irmãos.
www.ricco.com.br
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Prática e versátil, a mala de viagem da marca masculina 
Sergio K., une estilo e conforto, integrando materiais 
como lã e couro. Hoje, a Sérgio K. é uma das marcas 
de moda masculina mais bem sucedidas do Brasil e 
conquista crescente espaço no mercado internacional.
http://loja.sergiok.com.br

/0

8*-5.0-%(*/543
Em 1904, Louis Cartier !cou famoso por criar um dos 
primeiros relógios de pulso do mundo. O pequeno relógio 
veio para atender à necessidade de um personagem histórico 
particularmente importante para o Brasil: o aviador Santos 
Dumont – que queria ver as horas sem ter o trabalho que dava 
ir buscar o relógio no bolso. O modelo foi lançado em 1911.
www.cartier.com
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A MCAD Design & Of!ces oferece a linha Smart, 
para o público executivo. O encosto está disponível em 
tela branca ou preta – mesmas cores para o tecido do 
assento; a base é em alumínio ou nylon, e os braços são 
reguláveis, com mecanismo syncron. Para que um dia 
de trabalho seja enfrentado com conforto e estilo.
www.mcadof!ces.com.br
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» Andre Nogueira Fontenele
» Eliseu Martins
» Francisco Costa Neto
» Joelson Oliveira Sampaio
» Paulo Cesar Villar Gagliardi
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» Antonio Joaquim da Motta Carvalho
» Carlos Henrique A. Rodrigues Catraio
» Sonia A. Fanhani
4/6

» Erico Costa Barros
» Felippe Mattreucci Melo
» Marcelle Mayume Komukai
» Regina Célia Vicentini Motta
5/6

» Alexandre Moraes Farah dos Santos
» Andre Luiz Petroucic
» Luis Alberto de Paiva
» Luis Marcelo Tadeu Hachebe
» Sergio Ricardo Romani
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» Edmundo Luiz Pinto Balthazar
» Joaquim Gilberto Caltabiano
» Pedro Leonardo Grego Sardinha
» Rafael Moraes Ziggiatti
7/6

» Alexandre Rocha Pereira Guimarães
» Carla Camargo Leal
» Renato Bernasconi Zuccari

» Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente
8/6

» Fabio Figueiredo Carvalho
» Felipe Galvão Whitaker de Assumpção
» Henrique José Fernandes Luz
» Jose Fernando Penazzo
» Leonardo Barem Leite
10/6

» Carlos Emanuel Simonetti
» Fabiana Veloso A. Pereira
» Ludwig Agurto Berdejo
» Matias Dallacqua illg
11/6

» Luiz Antonio Bernardi
12/6

» Everaldo Tadeu Villa de Camargo
13/6

» Alexandre Antonio Coelho
» Sergio Antonio Dias da Silva
15/6

» Antonio Soares
» Clayton Claudinei Nogueira
16/6

» Luiz Ricardo G. de Azevedo Peçanha
17/6

» Claudia Cristina Tazitu
» José Orálio Carra
» Monica Mattos Fernandes
18/6

» Carla Bellangero

» Luiz Fernando Lobianco da Silva
» Victor Cesar Sichero
19/6

» Francisco Clairton Araújo
» Miriam Damaris Di Maio
» Rafael Vieira Dias
» Roberto Goldstajn
20/6

» Alessandro Piero Porro
» Charles Campos Cunha
» Luca Scavo
21/6

» Alexandre Di Sesso
» Antonio Salles Leite
» Aymar Giglio Junior
» Francisco Silvério Morales Cespede
» Mario Gurian Neto
» Pedro Lodovic
» Roberto Antonio Luis Caropreso
22/6

» Christiane Aché Pillar
23/6

» João Gomes Antunes
» Paulo Augusto Pires
» Phillip Krinker
» Ronaldo Rayes
24/6

» Diego Patrício Espinosa Garrido
» Nadia S. L. Morandier
» Pedro Javier Garmendia Labrecciosa

» Rodrigo de Souza Ribeiro
» Stephen Nicolas Jacquier
25/6

» Marcelo Reis de Morais
» Ricardo Jose Furquim de Campos
» Robson Pepe Ramos
26/6

» Isamu Otake
» João Cappi
» Roberto Astorga Perez Jr.
27/6

» Flávio de Souza Araripe
» José Maria Barioni
» Roberto Musto
28/6

» Claive Tanganelli
» Joel Marc Georges Paillot
29/6

» Donald Ward Mc Darby Junior
» Ivan Humberto Carratu
» Leocadio Geraldo Rocha
» Marcos Nogueira Simões
» Wolfgang Hagen
30/6

» Rogério Alves
» Tercio Baptista Garcia
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Cibele de Paula Reis PwC
Edson Massuda Sugimoto GMX Capital
Leda Aparecida de Carvalho Banco Toyota
Rosane Campos Camargo Dental Prev. Ind. Com. Ltda.
Rafaela Maria Gabriel Projeto Esperança de São Miguel Paulista
Flavio Augusto Meirelles Fleury da Silveira Grupo Notre Dame Intermedica
Paulo Eduardo Signori Tecnoplast Ind. E Comercio Ltda.
Atila Noaldo Serejo Alves Silva Banif Banco de Investimento
Courtnay Guimaraes Junior Instisys
Dani Ajbeszyc Cyrela
Bruno Cunha Della Monica Vale Presente AS
Valdir Renato Coscodai PwC
Daniel Vianna Figueiredo PwC
Jailson Gomes Batista AFPESP
Jorge Juliano de Oliveira AFPESP
Fernando Muniz de Toledo Termomecânica São Paulo
Eliane Herika Tanaka Banco do Brasil
Ivo Romani Ceva Logistics Ltda.
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Ivan de Souza é sócio-diretor  
da Attitude Consultoria Empresarial

Opinião

Recentemente, nossa presidente atingiu o recorde de popularidade em um primeiro mandato, com 77% de aprovação. Boa parte 
deste resultado se deve à sua postura de enfrentamento e demissão de ministros suspeitos de atos de corrupção. Também 
contribuiu para este índice sua postura em relação à situação da economia brasileira, ao atacar o que chamou de Tsunami 

Financeiro, com a avalanche de dólares aportando em nosso país. O primeiro motivo para a meteórica subida de Dilma Rousseff até é 
justi!cável, porém o segundo não passa de uma forma de encobrir fracassos da política econômica adotada pelo seu governo.

Senão vejamos: o procedimento adotado pelo presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi – qual seja, a expansão mone-
tária e a liquidez dos títulos soberanos europeus –, contribuiu para a quase eliminação do problema da Grécia, aliviando as pressões do 
mercado e evitando a falência dos bancos europeus. Com isso, gerou uma grande quantidade de dinheiro no mercado e parte deste 
volume veio buscar rendimento no Brasil, motivado pelas taxas de juros aqui prevalentes – entre as maiores do mundo atual.

O interessante é que essa política tão criticada pela presidente brasileira foi utilizada por duas vezes pelo governo anterior, do qual ela 
era uma das principais pilastras, visando aumentar o consumo interno e evitar a quebradeira das empresas brasileiras, afastando-nos 
das crises de 2008 e 2010. E mais uma vez tal medida é adotada pelo governo da presidente Dilma em 2012. Ou seja, o remédio é bom 
quando ministrado por mim, mas indigesto quando receitado por outros.

Mas é muito lógico esse comportamento; com ele se busca justi!car os problemas que as empresas brasileiras enfrentam no mer-
cado internacional. A competitividade é muito forte, e nossos produtos acabam atingindo preços incompatíveis com os praticados ao 
redor do mundo, sendo a valorização do dólar – supostamente causada pelo ingresso de divisas no país – considerada a responsável 
por tal situação.

Se, entretanto, analisarmos detidamente a situação de nossa economia, veremos que a causa dessa distorção tem muito a ver com 
práticas adotadas em nossas plagas, tais como: carga tributária excessiva (quase 40% do PIB), tarifas de energia elétrica das mais caras 
do mundo, custos de comunicação elevados, falta de infraestrutura em todos os aspectos (portuária, transportes terrestres, entre 
outros), ausência de reformas há muito requeridas pela sociedade (tributária, política, econômica, etc.). Neste último caso, mostra-se 
um total descaso dos governantes de plantão, uma vez possuírem uma maioria confortável nas duas casas do Legislativo, que lhes 
permitiriam aprovar tudo o que entendessem apropriado.

Mas culpar os outros pelas nossas falhas parece mais fácil, pois assim não temos que corrigir nada, e podemos continuar com nossas 
de!ciências crônicas.

Acenar com um volume de crédito adicional de R$ 45 bilhões a juros mais baixos do que os praticados pelo mercado parece não 
atrair o interesse dos empresários, supostamente os maiores bene!ciados com essa medida, pois, dos pacotes de bondade anterior-
mente praticados, ainda resta um saldo de R$ 50 bilhões não utilizados no BNDES, denotando a fadiga do instrumento tantas vezes 
repetido. E ainda haverá o repasse dos subsídios dessa política aos brasileiros que pagam seus impostos religiosamente.

Enquanto tivermos este tipo de comportamento, seguiremos a reboque das outras economias, a despeito da 6ª posição no mer-
cado global atingida recentemente – imaginem onde estaríamos se as práticas corretas e adequadas fossem utilizadas, ao invés desta 
panaceia já tão decantada.

Só resta lamentar a falta de uma efetiva oposição que pudesse apresentar-se como alternativa a essa turma que detém o leme da 
nação – aliás, um dos baluartes desta bancada foi recentemente desancado por suas atitudes pessoais, o que nos desencanta. Tomara 
que surjam outros nomes mais interessados e competentes, para que tenhamos opção de escolha em futuras eleições. 
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