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Editorial

Convite ao debate.

M   esmo com a estimativa de expansão econômica reduzida de 2,30% para 2,28%, para 2014, 
de acordo com o último relatório Focus divulgado antes do fechamento desta edição, alguns setores da economia 
brasileira caminham na contra mão dessa previsão, tais como a indústria naval e a automobilística, que recebem 
investimentos por meio de programas do governo, de empresas privadas e públicas. 

 Este cenário de grandes transformações em alguns setores da economia nos trazem ares mais animadores. Por 
isso, novas possibilidades para o crescimento industrial, do emprego, e da atividade em geral devem estar na pauta de 
discussão das empresas nacionais. 

 Entre 17 e 18 de outubro, estamos preparando um evento com líderes do governo e empresariais, que irá possibilitar 
o debate sobre diversos setores da economia. O XXIV CONEF - Congresso Nacional de Executivos de Finanças é o 
mais tradicional entre os executivos da área. Nesta edição, preparamos um especial sobre esse grandioso evento.
 Você é nosso convidado a participar.
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Nacional

 O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças 
– IBEF Rio de Janeiro, promove o XXIV CONEF – 
Congresso Nacional de Executivos de Finanças, 
entre os dias 17 e 18 de outubro, no Hotel Sofitel, 
em Copacabana, Rio de Janeiro, com patrocínio 
da Deloitte. O evento é o mais tradicional entre os 
executivos da área, que é realizado em sistema de 
rodízio entre as seccionais distribuídas no Brasil. 

 Dentre as personalidades confirmadas que irão 
palestrar durante o evento, destacam-se: O ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, o ministro dos 
Esportes, Aldo Rebelo de Castro, o diretor geral das 
Olimpíadas 2016, Sidney Levy, a diretora do IIRC 
(Conselho Internacional de Relatórios Integrados 
– tradução, em português), o presidente da Vale, 
Murilo Ferreira, o economista Arminio Fraga e o 
jurista Nelson Fizirik. 

 O IBEF sabe da importância da discussão de 
questões que envolvem a economia mundial, pois é de 
interesse de diversas organizações. Por isso, irá abordar 
os seguintes temas: As perspectivas e estratégias 

de investimentos no Brasil para os próximos anos; 
O esporte como alavanca para o desenvolvimento; 
Visão empresarial da economia; Perspectivas atuais 
do direito empresarial; O momento da infraestrutura 
no Brasil; Papéis e desafios dos CFOs em um mundo 
de grandes transformações; Alternativa de hedge 
accounting em tempos de volatilidade; Onde estamos 
e para onde vamos; Impactos do shale gás no Brasil e 
no mundo.

 O Congresso Nacional de Executivos de Finanças 
é um evento nacional que acontece anualmente. 
Além de grandes executivos da economia brasileira 
que apontam as perspectivas e novidades sobre 
diversos setores, o Instituto, também faz uma 
homenagem a uma personalidade que se destacou 
em meio às suas responsabilidades durante o período 
de um ano, cuja atuação teve um desempenho 
marcante na condução de seus negócios voltados 
ao desenvolvimento e progresso da economia 
brasileira. No ano de 2013, o homenageado será 
Luciano Coutinho, presidente do BNDES. 

O Rio de Janeiro recebe o 
Congresso Nacional de Executivos de Finanças 

CONEF

XXIV CONEF – Congresso Nacional de Executivos de Finanças
Data: 17 e 18 de outubro de 2013
Local: Hotel Sofitel Copacabana

Endereço: Avenida Atlântica, 4240 - Copacabana, Rio de Janeiro
Mais informações em www.congressoconef2013.org.br

O economista Arminio Fraga e o ministro dos Esportes, 
Aldo Rebelo, já confirmaram a participação.
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Capa

revista iBEF - Fale-nos sobre seu currículo. 

 Sou formada em Economia pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, com Mestrado em Engenharia Industrial, 
com ênfase em Finanças pela PUC/RJ e MBA em Gestão 
Empresarial pela Fundação Dom Cabral e em Marketing, pela 
COPPEAD/UFRJ.
 Ingressei no grupo Energisa há 9 anos, como Diretora 
Corporativa de Mercado. Em 2006, liderei o start-up da 
Energisa Comercializadora e atualmente ocupo as posições 
de Diretora Executiva da Energisa Comercializadora e de 
Diretora Corporativa de Mercado da Energisa.
 Anteriormente à Energisa, ocupei diversas posições 
gerenciais nas áreas de Planejamento e Finanças, na Light, na 
Coca-Cola e na Vale, empresa onde iniciei a minha carreira, 
em 1993.

revista iBEF - Fale sobre o Grupo Energisa e mais 
especificamente sobre a Energisa Comercializadora.

 A Energisa é um dos maiores grupos empresariais do setor 
elétrico, com 108 anos de existência. Foi a terceira empresa 
listada na Bolsa de Valores do Brasil. Ao longo desta trajetória 
de mais de um século, a empresa se dedica, principalmente, 
aos segmentos de distribuição e geração de energia elétrica, 
com foco em energia renovável.
 O Grupo Energisa encerrou 2012 com mais de 5.000 
colaboradores, faturamento de R$ 4,137 bilhões e geração de 
caixa de R$ 683,5 milhões. A empresa está presente em oito 

estados brasileiros (Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte, 
Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso 
do Sul), nos segmentos de Distribuição, Geração, Soluções e 
Comercialização.
 Em Geração, o grupo tem 458 MW de capacidade instalada 
em operação, construção ou desenvolvimento. Das usinas em 
operação, 100% da energia é comercializada no Ambiente de 
Contratação Livre (ACL). 
 A Comercializadora do Grupo Energisa foi criada em 
outubro de 2005, com o objetivo de reter os consumidores 
potencialmente livres do Mercado Cativo que decidiram 
migrar para o Mercado Livre. Com o crescimento de sua 
carteira e o aumento do investimento em geração própria pela 
holding, a Energisa Comercializadora passou a atuar também 
como o braço de apoio do Grupo para o crescimento em 
geração de energia elétrica.
 A Energisa Comercializadora trabalha com o conceito de 
grupo integrado, aproveitando as sinergias de cada unidade 
de negócio, considerando as empresas de Geração (PCHs – 
Pequenas Centrais Hidrelétricas, Eólicas e Biomassa), as 
cinco distribuidoras e a Energisa Soluções – braço do grupo 
de construção e gestão de ativos elétricos.
 Seguindo a tradição da Energisa, que tem mais de um 
século de experiência no desenvolvimento de projetos de 
usinas de baixo impacto ambiental, a Comercializadora 
mantém o foco em fontes renováveis e está engajada na 
venda de energia proveniente da energia eólica, da biomassa 
e das PCHs.

Alessandra Amaral,
diretora da Energisa 
Comercializadora.
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Revista IBEF - A Energisa Comercializadora pertence ao 
Grupo Energisa, um dos maiores grupos privados do setor 
elétrico. Qual o principal desafio da sua atividade, frente 
a um grupo com mais de um século de experiência em 
geração e distribuição de energia?

 Os principais desafios da Energisa Comercializadora são, 
em primeiro lugar, oferecer para o Mercado Livre a energia 
gerada pelos projetos de geração do grupo, para clientes de 
elevados ratings, garantindo a financiabilidade destes projetos 
junto aos bancos de investimento.
 Além disso, a Energisa Comercializadora tem o papel 
de reter, dentro do grupo Energisa, os clientes das áreas de 
concessão das suas distribuidoras que desejam migrar para o 
Mercado Livre.
.
Revista IBEF - As recentes aquisições do grupo Energisa 
vão contribuir para um crescimento de 70% da carteira da 
subsidiária Energisa Comercializadora (ECO) até 2015. 
De que maneira esse crescimento está previsto?

 A Energisa Comercializadora pretende crescer 88,5% até 
2016, percentual projetado com base na capacidade de geração 
da sua holding, a Energisa. A geração própria do Grupo 
Energisa que, em 2012, representou 28% (30 MW médios) da 
sua carteira, alcançará representatividade de 53% (104 MW 
médios) naquele ano. 
 Para isso, a Comercializadora aposta na valorização 
da energia renovável para a capitalização de valor, além do 
incentivo oferecido por meio do desconto na TUSD (Tarifa 
de Uso do Sistema de Distribuição) aplicado aos geradores 
e consumidores que comercializam este tipo de energia.  Os 
clientes também demonstram interesse crescente na energia 
renovável como estratégia de alinhamento das iniciativas de 
sustentabilidade com os resultados financeiros. 
 Outra peça-chave na comercialização de energia no 
Mercado Livre será a oferta de produtos customizados, que 
sejam capazes de atender às necessidades do cliente e alongar 
os prazos contratuais.
 Também é fundamental para o crescimento sólido da 
empresa a sinergia que já existe com a Energisa Geração, 
com a negociação da energia gerada pelas usinas próprias 
e aquisição em mercado para revenda a clientes livres (de 
grande porte), e também com a Energisa Soluções, umas das 
maiores empresas independentes do segmento de operação e 
manutenção de ativos de geração do país, com mais de 100 
usinas em sua carteira.
 Em síntese, oferecemos aos nossos clientes os serviços de 
uma equipe com qualificação técnica inigualável e a solidez 

de um grupo centenário, com amplo engajamento junto aos 
agentes do setor elétrico. Estes atributos são importantíssimos 
tanto para o cliente que deseja migrar para o Mercado Livre 
quanto para aquele que já migrou. Isto porque o consumidor não 
tem no setor elétrico a sua área-fim de atuação. Esclarecemos 
todas as suas dúvidas e propomos as melhores estratégias para 
alcançar a economia de gastos com energia elétrica, de forma 
segura e eficaz.

Revista IBEF - Considerando os contratos firmados até o 
momento, quais as expectativas de crescimento a médio e 
longo prazo?

 No primeiro semestre de 2013, a Energisa Comercializadora 
faturou 136 MW médios, obtendo receita líquida de R$ 107 
milhões, um incremento de 67% em relação ao verificado em 
igual período de 2012. Ao ser considerada a energia negociada 
diretamente dos projetos de geração do Grupo Energisa, a 
Comercializadora movimentou mais de 150 MW médios até 
junho de 2013.
 A Energisa Comercializadora fechou 2012 com R$ 154 
milhões de receita bruta e, aproximadamente, 105 MW médios 
negociados em carteira, considerando a energia própria e a 
energia negociada dos projetos de geração do Grupo. Esse 
montante representou um aumento de 28% em relação às 
vendas verificadas em 2011. 
 Como disse, a Energisa Comercializadora pretende crescer 
88,5% até 2016. Este percentual se baseia na capacidade de 
geração da Energisa, levando também em consideração a 
compra de energia de usinas de terceiros.
 Desejamos nos tornar, no médio prazo, uma das empresas 
de comercialização mais rentáveis do setor elétrico,com 
portfólio de clientes e fornecedores diversificado. 

Revista IBEF - Quais os planos da companhia no que diz 
respeito às energias renováveis?

 O Grupo Energisa fez a opção por expandir a unidade de 
geração exclusivamente com fontes renováveis. Desde a sua 
origem, como Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, 
há 108 anos, a empresa especializou-se na construção de 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). A sua primeira usina, 
a PCH Mauricio, foi inaugurada em Minas Gerais em 1908, 
e até o presente foram construídas pela empresa mais de 30 
unidades deste tipo. 
 Mais recentemente, a Energisa diversificou a atuação neste 
segmento, com investimentos também em geração eólica e 
biomassa a partir de bagaço de cana. Em agosto, a Energisa 
Geração concluiu no Rio Grande do Norte - nos municípios 
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de Parazinho e João Câmara - a construção de cinco parques 
eólicos que totalizam 150 MW de potência instalada, com 
investimentos da ordem de R$ 600 milhões. Até 2016, o grupo 
pretende também viabilizar a instalação de mais três parques 
eólicos, que somam 90 MW.
 O plano de investimentos prevê, nos próximos três anos, 
aportes significativos na geração de energia elétrica, com 
projetos já viabilizados em carteira. Essa expansão vem sendo 
cuidadosamente planejada, com o objetivo de mitigar riscos 
de implementação, e conta com estrutura financeira adequada 
e contratos de compra e venda de longo prazo no ambiente 
regulado e livre. 
 Atualmente, o grupo tem 103 MW instalados, distribuídos 
em cinco PCHs com capacidade instalada de 43 MW, projetos 
nos quais foram investidos cerca de R$370 milhões; duas 
UTE´s à base de biomassa (bagaço de cana) com capacidade 
de 60 MW; além das eólicas, que somam 150 MW. Estão 
previstas ampliações das plantas de biomassa. Até 2016, a 
potência instalada nestas unidades será acrescida de 115 MW, 
totalizando 175 MW. 
 A previsão da companhia, nos próximos três anos, é 
alcançar a capacidade instalada de 458 MW. A companhia 
está sempre prospectando e desenvolvendo novos projetos, 
inclusive de fonte solar, para expandir o seu parque gerador.

Revista IBEF - O total de energia comercializada pela 
companhia aumentou 9,7% no primeiro semestre de 
2013. O que a empresa tem feito para manter o ritmo de 
crescimento?

 Para os clientes em carteira, procuramos torná-los fiéis 
à Energisa, oferecendo-lhes os melhores serviços ao longo 
do contrato e as melhores condições no momento de sua 
renovação. Realizamos reuniões periódicas com os clientes, 
mostrando a economia de custos em relação à tarifa do cativo 
e o panorama geral do setor elétrico, no que diz respeito às 
modificações recentes na regulamentação e seu impacto no 
negócio do cliente, à situação dos reservatórios de energia e 
perspectivas de preço no curto e médio prazos, entre outros 
assuntos.
 Para ampliar a carteira, estamos continuamente 
prospectando novos clientes, seja aqueles que já migraram 
para o Mercado Livre, seja aqueles que ainda estão no 
Mercado Cativo. Para estes clientes, é importante explicar o 
que é o Mercado Livre, quais as condições para a migração, 
quais os benefícios, e como a Energisa Comercializadora 
pode auxiliá-los no processo de migração, tornando-o mais 
ágil e simples.

Revista IBEF - Quais ações são realizadas pela companhia, 
no combate ao furto e à fraude ? Existem números que 
comprovam a diminuição de perdas?

 O combate a perdas é prioridade contratual e ética da 
Energisa, que sempre manterá o foco nesse trabalho. O 
“gato”, ou desvio de energia, prejudica a todos: aos clientes, 
porque os que pagam pelo seu consumo pagam também pelo 
consumo daqueles que desviam energia; ao governo, que 
deixa de arrecadar os devidos impostos; e à empresa, que tem 
seu sistema elétrico prejudicado, muitas vezes com danos, e 
prejuízo nos serviços aos seus clientes. Ou seja, todos pagam 
pelo “gato”.
 Além disso, o furto de energia aumenta os riscos de 
acidentes por choques elétricos para os que fazem o desvio, 
e, consequentemente, deixa a rede sem a segurança adequada 
para os clientes. O furto também sempre prejudica a qualidade 
do fornecimento de energia.
 As Distribuidoras da Energisa têm um excelente histórico 
de redução do furto de energia em suas áreas de concessão. 
Em 2012, o grupo Energisa apresentou queda significativa 
das perdas consolidadas de energia elétrica, resultado dos 
esforços contínuos que vêm sendo feitos pela Companhia. 
No ano, as perdas ficaram em 10,43%, uma melhoria de 0,62 
p.p. ante 2011. Trata-se do sétimo ano de queda consecutiva 
das perdas totais de energia e do melhor resultado da história 
da Companhia. 
 
Revista IBEF - Em janeiro de 2013, as tarifas de energia 
elétrica no país sofreram um decréscimo médio de 20% em 
face da redução de encargos setoriais e condições impostas 
nas renovações das concessões de algumas geradoras. 
Quais foram as decisões tomadas pela companhia para 
continuar crescendo na comercialização de energia?

 Em primeiro lugar, explicamos para os nossos clientes as 
principais mudanças da regulamentação e como estas afetaram 
a sua conta de energia elétrica. 
 A MP 579, de setembro de 2012, convertida na Lei 
12.783 de janeiro de 2013, promoveu a redução da conta de 
energia elétrica por meio de dois componentes: a redução 
ou eliminação de Encargos - CCC (Conta de Consumo de 
Combustíveis), RGR (Reserva Global de Reversão) e CDE 
(Conta de Desenvolvimento Energético) e a redução no preço 
da energia - a alocação de cotas provenientes das usinas 
amortizadas, devido à renovação das concessões de geração.
 A redução de Encargos atingiu ambos os ambientes – ACR 
(Ambiente de Contratação Regulado) e ACL (Ambiente de 
Contratação Livre). Porém a mesma isonomia não ocorreu 
na alocação das cotas, já que toda a energia barata, oriunda 
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das usinas depreciadas, transformada em cotas, foi canalizada 
apenas para o ACR.
 Com isto, é inegável que a MP 579 tenha provocado uma 
alteração nos preços relativos entre o ACR e o ACL.
 Entretanto, os preços relativos estão sempre se alterando 
e dependem de diversos fatores, que diversas vezes falam 
a favor da competitividade do Mercado Livre. É o caso da 
criação da tarifa horossazonal verde para o ACL, no terceiro 
ciclo de revisões tarifárias, que possibilitou a migração para 
o Mercado Livre de unidades de consumo que antes não 
obtinham vantagem na migração.
 Também podemos citar, neste mesmo sentido, a criação do 
Consumidor Varejista, que facilitará a migração de pequenos 
consumidores, a regulamentação da comercialização de 
excedentes, assim como a introdução das Bandeiras Tarifárias 
no Mercado Cativo a partir do ano que vem, que farão com 
que a tarifa no Mercado Cativo sofra o impacto das oscilações 
da hidrologia.
 Assim, entendemos que a decisão de um consumidor de 
migrar para o Mercado Livre é mais estratégica, de longo 
prazo, do que tática, de curto prazo.

Revista IBEF - Sobre o setor de energia, o Brasil vem 
investindo em energias renováveis. Em sua opinião, como 
andam esses investimentos e quais ações deveriam ter mais 
atenção? 

 É crescente a participação das fontes de energia renovável 
na expansão da oferta de energia elétrica no Brasil. De acordo 
com o Plano Decenal de Energia 2021, publicado pela EPE 
(Empresa de Pesquisa Energética), a contribuição das eólicas 
na matriz elétrica brasileira, por exemplo, deve passar de 1GW 
(1%), em dezembro de 2011, para 16 GW (8%), em dezembro 
de 2021.
 As chamadas energias alternativas (PCHs, Solar, 
Biomassa e Eólicas) contam com desconto não inferior a 50% 
na TUSD. Esse incentivo se constitui em uma forte alavanca 
para a expansão da energia alternativa no Brasil, sobretudo 
no Mercado Livre, no qual os consumidores podem usufruir 
desse benefício.
 De acordo com o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, no 
Brasil, a Capacidade Instalada da Energia Eólica pode chegar 
a 300 GW. 
 Apesar de ser ainda extremamente baixa em relação 
ao seu potencial, a capacidade instalada de usinas eólicas 
quase triplicou nos últimos 3 anos, sobretudo devido ao 
barateamento dos equipamentos importados, decorrente da 
crise europeia, à instalação de fábricas no Brasil e aos avanços 
da regulamentação – modelo de leilão e de contratos de 20 
anos, indexados ao IPCA, que permitem alguma proteção do 
investidor contra a incerteza da geração dos ventos.

 Quando se trata de energias alternativas, entretanto, 
ainda existem diversos desafios a serem superados no Brasil. 
Podemos citar como exemplo, a necessidade de maior 
flexibilização dos bancos de financiamento nos requisitos de 
prazos exigidos para os contratos (PPAs – Purchase Power 
Agreement) a serem vinculados. 
 Outro ponto importante é a consolidação das certificações 
verdes, que começam a aparecer no mercado e que trarão, sem 
dúvida, um incentivo maior para que os clientes contratem 
energia de fontes alternativas.

revista iBEF - a Energisa apoia algum projeto esportivo, 
social ou ambiental?

 Sim, o grupo Energisa possui um rico histórico de projetos 
esportivos, sociais e ambientais. 
 Através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, a 
Energisa é a patrocinadora oficial do Projeto Magia V, que 
apoia a participação de uma equipe de alto nível, liderada pelo 
bicampeão olímpico Torben Grael, nos principais eventos 
nacionais e internacionais da temporada 2013 da Classe Soto 
40, considerada a Fórmula 1 da vela sul americana.
 A Energisa acredita na educação como âncora do 
desenvolvimento humano. Por isso, desenvolve ações e apoia 
projetos voltados para a formação de cidadãos críticos e 
articulados.
 O “Espaço Energia”, na Energisa Paraíba, por exemplo, 
é um complexo didático-interativo em que os visitantes têm 
a oportunidade de se familiarizar, de forma lúdica, com 
princípios da Física e com a história da eletricidade, seu uso 
racional e eficiente. Outro exemplo é o “Programa Zé da 
Luz na Escola”, na Energisa Sergipe, direcionado a educar 
e orientar crianças e jovens sobre os riscos de brincadeiras 
próximas à rede elétrica, tais como empinar pipa e jogar bola 
perto de subestações da empresa.
 A Energisa patrocina filmes de longa metragem que tenham 
sua execução majoritariamente na Zona da Mata mineira. É 
o caso de “O Menino no espelho”, dirigido por Guilherme 
Fiuza, “Sobre a Neblina”, dirigido por Paula Gaítan, “Quase 
samba”, de Ricardo Targino e “Meu pé de laranja lima”, de 
Marcos Berstein.
 Merece destaque também o Cineport, festival organizado 
pela Fundação Ormeo Junqueira Botelho, que visa integrar o 
mercado cinematográfico dos países de língua portuguesa e 
promover os filmes realizados em português e dialetos falados 
nas nações africanas que formam a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa-CPLP.
 A Energisa também promove diversos programas e práticas 
voltados para a preservação do meio-ambiente, focando 
continuamente o desenvolvimento do país e o conforto 
dos clientes por meio de ações sustentáveis e responsáveis 
ambientalmente.
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Opinião

 A Embaixada da Itália no Brasil trabalhou 
intensamente nos últimos anos para aplicar aqui 
novas tecnologias para a sustentabilidade ambiental 
desenvolvidas por empresas italianas. A colaboração 
entre a Embaixada, os ministérios brasileiros do Meio 
Ambiente e de Minas e Energia, a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL), a Central Energética 
de Brasília (CEB) e a Universidade de Brasília (UnB) 
fez com que cultura, pesquisa científica, empresa e 
desenvolvimento andassem de mãos dadas.
 
 A iniciativa “Embaixada Verde” começou em 
2010 e se encaixa no amplo programa italiano pela 
sustentabilidade, “Farnesina Verde”, cujo nome 
remete à sede do Ministério das Relações Exteriores 
italiano. A Embaixada da Itália em Brasília, obra 

do engenheiro-arquiteto italiano Píer Luigi Nervi 
concluída em 1977, foi valorizada do ponto de vista 
arquitetônico e da sustentabilidade através do uso das 
tecnologias italianas.

 A primeira fase foi a instalação de 405 painéis 
fotovoltaicos no telhado da embaixada, gerando 
mais de 86 MWH, permitindo uma economia de 
7,6 toneladas de CO2 por ano e um menor gasto 
financeiro. Desde a fase inicial o projeto cresceu e 
inclui atualmente cinco microgeradores eólicos e uma 
estética planta de fitodepuração das águas residuais, 
que não fazem uso do sistema urbano de esgotos e 
são aproveitadas para a irrigação das áreas verdes; 
além da troca de todas as luminárias do jardim da 
embaixada por lâmpadas LED. 
 A próxima etapa prevê a aplicação de um software 
informático que permite o completo monitoramento 
em tempo real da produção e consumo de energia da 
sede. 
 
 Foi graças à colaboração com parceiros 
institucionais brasileiros, que este projeto ganhou 
a menção de “best practice” e foi apresentado na 
Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável Rio+20. Através do projeto-piloto, a 
ANEEL promoveu a mudança no marco regulatório da 
distribuição de energia fotovoltaica, com a resolução 
nº 482 de 17 de abril de 2012. 

 A partir de janeiro de 2013, de fato, todos os 
usuários privados poderão analogamente ao que é feito 
na Embaixada, produzir energia e inserir a parte da 
energia não consumida na rede elétrica. Esta inovação 
dá aos cidadãos acesso a uma fonte de energia com 
custo mais baixo e maior sustentabilidade ambiental. 

 Tecnologias italianas a serviço do 
desenvolvimento brasileiro.  

Raffaele Trombetta*
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* Embaixador da Itália no Brasil.

Ao mesmo tempo, abre novas oportunidades de 
colaboração entre as empresas italianas e brasileiras.

 Os parceiros deste projeto são grandes grupos 
como Enel Green Power, mas também micro e 
pequenas empresas como Ecomacchine. É exatamente 
esta uma das características do tecido empresarial 
italiano, a de possuir cerca de 5 milhões de pequenas-
médio empresas, nas quais são realizadas pesquisas 
científicas aplicadas às tecnologias nos mais diversos 
setores. Através de cerca 830 estabelecimentos 
produtivos italianos tais tecnologias de ponta são 
exportadas e desenvolvidas no Brasil gerando no país 
mais de 500 mil empregos diretos e indiretos. 

 Justo o tema das micro e pequenas empresas e do 
desenvolvimento territorial por estas gerado será o 
foco da VI Conferência Governativa Itália-América 
Latina e Caribe, a ser realizada em Roma nos dias 
12, 13 de dezembro de 2013. Será esta uma ocasião 
de encontro, cooperação e intercâmbio de ideias, 
levando em consideração a atenção que o governo 
brasileiro colocou sob o tema através da criação da 
recente Secretaria da Micro e Pequena Empresa.

 Trata-se de uma temática que está no centro do 
desafio do desenvolvimento e do interesse da região 

latino-americana no qual a Europa, especialmente a 
Itália, é considerada um modelo no qual inspirar-se 
pela sua estrutura econômico-social. 

 Além disso, no final de outubro será realizado 
em Roma o Conselho de Cooperação Bilateral, o 
qual se apresenta como um grande relançamento 
das já excelentes relações entre os dois países e 
uma ocasião para atingir resultados concretos nos 
setores do transporte, infraestrutura, saúde, cultura, 
pesquisa científica, micro e pequenas empresas e 
sustentabilidade ambiental.

 Enfim a Exposição Universal de Milão, que abrirá 
as portas no dia 1º de maio de 2015, e à qual o Brasil 
já confirmou sua adesão, será uma grande vitrine 
internacional e uma ótima ocasião para empresas 
brasileiras. Seis meses dedicados à tecnologia nos 
setores da alimentação e da sustentabilidade.

 Como demonstrou o projeto Embaixada Verde, a 
Itália trabalha em conjunto com os parceiros brasileiros 
para dar vida a experiências compartilhadas e que 
podem contribuir ainda mais para o desenvolvimento 
da qualidade de vida dos cidadãos brasileiros.

Opinião



Revista  IBEF 11

anúncio

BKR NOVO
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Internacional

 Então, outro Bric se choca contra a parede. Aliás, 
nunca gostei mesmo do conceito de Brics — Brasil, 
Rússia, Índia e China: a Rússia, que é basicamente 
uma petroeconomia, não tem nada a ver com o grupo; 
e há grandes diferenças entre os outros três. Mesmo 
assim, é difícil negar que Índia, Brasil e um número 
de outros países estejam agora vivendo problemas 
similares. E estes problemas compartilhados definem 
a crise econômica atual.
 O que está acontecendo? É uma variação da velha 
história: investidores se apaixonaram perdidamente 
por estas economias e voltaram para seus antigos 
objetos de afeto. Há cerca de dois anos, investidores 
ocidentais — desencorajados pelos baixos ganhos nos 
EUA e nos países europeus — começaram a colocar 
grandes somas de dinheiro nos mercados emergentes. 
Agora inverteram o sentido. Como resultado, a rúpia 
indiana e o real brasileiro estão desabando, junto com 
a rúpia da Indonésia, o rand, da África do Sul, a lira, 
da Turquia, e outros.

 Este reverso da fortuna traz alguma grande ameaça 
à economia mundial? Não creio (digo isso com os 
dedos cruzados). É verdade que a perda de confiança 
do investidor e a consequente queda das cotações 
do câmbio causaram graves crises econômicas em 
boa parte da Ásia em 1997-98. Porém, a questão 
crucial naquela época era que, nos países em crise, 
muitas empresas tinham altas dívidas em dólar. 
Assim, as desvalorizações das moedas fizeram os 
débitos saltarem, causando um estresse financeiro 
disseminado. Não que esse problema esteja ausente 
hoje, mas parece ser bem menos sério atualmente.
 Aliás, considerem-me entre aqueles que acreditam 
que a maior ameaça agora é a de os países emergentes 
exagerarem em suas políticas — que seus bancos 
centrais elevem vertiginosamente suas taxas de 
juros numa tentativa de sustentar suas moedas. Isso 
é exatamente o que eles e o resto do mundo não 
precisam neste momento.
 Ainda assim, mesmo que as notícias da Índia e 
de outros lugares não sejam catastróficas, não é algo 

 A atual era de bolhas.  
Paul Krugman*
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que se quer ouvir quando as economias mais ricas do 
mundo, embora um pouco melhor do que há alguns 
meses, ainda estão profundamente deprimidas e 
lutando para se recuperar. E esta última turbulência 
levanta uma questão mais ampla: por que estamos 
tendo tantas bolhas?
 Pois está claro hoje que o fluxo de dinheiro para 
os mercados emergentes — que chegou a elevar a 
moeda brasileira em até quase 40%, alta que ainda 
não foi totalmente revertida — foi mais uma numa 
longa lista de bolhas na última geração. Houve a 
bolha residencial, é claro. Mas antes disso ocorreram 
a bolha das ponto.com; e, antes, a bolha asiática de 
meados dos anos 1990; e antes a bolha do mercado 
imobiliário dos anos 1980. Esta última, aliás, impôs 
um enorme custo aos contribuintes, que tiveram 
que salvar as falidas instituições de financiamento e 
poupança.
 A questão é que nem sempre foi assim. Os anos 
1950, os 60, e até mesmo os conturbados 70 não foram 
anos geradores de bolhas. Então, o que mudou?
 Uma resposta popular inclui culpar o Federal 
Reserve (Fed, o banco central americano) - as políticas 
de afrouxamento monetário de Ben Bernanke e, antes 
dele, Alan Greenspan. E é certamente verdade que 
nos últimos anos o Fed se esforçou para empurrar os 
juros para baixo, mediante tanto políticas ortodoxas 
como não convencionais, tais como a compra de 
bônus a longo prazo. As baixas taxas que resultaram 
disso ajudaram a empurrar os investidores para outros 
lugares para colocarem seu dinheiro, inclusive os 
mercados emergentes.

 Mas o Fed estava apenas fazendo seu trabalho. 
Ele tem que baixar os juros quando a economia está 
deprimida e a inflação é baixa. E o que dizer das 
bolhas anteriores, que, neste ponto, recuaram uma 
geração?
 Sei que há aqueles que creem que o Fed vem 
mantendo as taxas de juros baixas demais e está 
imprimindo muito dinheiro. Mas as taxas de juros nos 
80 e 90 eram historicamente altas, e mesmo durante 
a bolha da habitação estiveram dentro das normas 
históricas. Além disso, a excessiva impressão de 
dinheiro não deveria elevar a inflação? Tivemos uma 
geração inteira de bolhas sucessivas - e a inflação está 
mais baixa do que estava no início.
 O outro óbvio culpado é a desregulamentação 
financeira - não apenas nos EUA, mas em todo o 
mundo; e incluindo a remoção de quase qualquer 
controle da movimentação internacional de capital. Os 
bancos foram à loucura no coração da bolha comercial 
dos anos 1980 e no estouro da bolha imobiliária de 
2007. Fluxos transfronteiriços do chamado hot money 
estiveram no cerne da crise asiática de 1997-98, e está 
no da atual crise nos mercados emergentes - e também 
foram essenciais na atual crise da Europa.
Resumindo: a principal lição desta era de bolhas - 
uma lição que Índia, Brasil e outros estão aprendendo 
mais uma vez — é que quando o mercado financeiro 
fica livre para fazer seu negócio, ele cambaleia de 
crise em crise.

* Colunista do Jornal New York Times. Tradução de Paulo Thiago de Mello.

Matéria publicada no Jornal O GLOBO 24/08/2013

“O outro óbvio culpado é a desregulamentação financeira - não 
apenas nos EUA, mas em todo o mundo; e incluindo a remoção de 

quase qualquer controle da movimentação internacional de capital.” 
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Seguros

 Educação Financeira e o portal 
“Tudo Sobre Seguros”. 

 Entende-se por educação financeira a absorção 
pelo indivíduo de habilidades e conhecimentos que 
lhe permitem fazer escolhas informadas na área 
de finanças em sentido amplo, portanto, incluída a 
indústria de seguros, previdência complementar aberta 
e capitalização.
 O movimento global em prol da educação financeira 
ganhou ênfase nas décadas recentes em função de 
quatro fatores: a) a criação de novos e complexos 
instrumentos de dívida e investimento; b) a globalização 
das atividades financeiras, que aumentou a frequência 
de crises ao redor do mundo; c) a erosão dos sistemas 
oficiais de previdência social, impondo a necessidade 
aos indivíduos de incrementarem por si mesmos suas 
poupanças visando à aposentadoria; d) a crescente 
oferta de planos de previdência de contribuição 
definida que transferem a maior parte ou o total do 
risco do investimento para os participantes. Neste 
contexto, as consequências de decisões financeiras 
equivocadas podem ser severas, particularmente, no 
caso de indivíduos idosos, cuja capacidade de reação é 
naturalmente limitada.
 Consciente desses fatos, a Escola Nacional de Seguros 
lançou, em 2009, o portal Tudo Sobre Seguros (www.
tudosobreseguros.org.br), cujo objetivo é informar e 
educar os consumidores sobre o mercado de seguros, 
previdência complementar aberta e capitalização no 
Brasil e, assim, contribuir para o desenvolvimento desse 
mesmo mercado. A iniciativa parte do pressuposto de 
que, sendo o seguro um contrato complexo, quanto 
mais informado e educado sobre tal instrumento o 
consumidor estiver, mais evidentes serão os benefícios 
que obterá em sua vida e patrimônio. O portal, como a 
Escola, é institucional, portanto, sem fins lucrativos.
 O projeto do Tudo Sobre Seguros (TSS) teve início 
em 2007/2008 e se baseou em visitas que o corpo 
executivo da escola fez ao Insurance Information 

Institute (III), dos Estados Unidos, que existe há mais 
de 50 anos e mantém um portal bastante extenso de 
informações sobre seguros na internet.
 O TSS apresenta e explica, na forma de perguntas 
e respostas rápidas, os produtos mais importantes 
do mercado de seguros. Cada produto é descrito 
detalhadamente e em linguagem acessível ao 
consumidor. As seções que abordam cada seguro 
procuram explicar do que se trata o produto, os 
diferentes tipos de coberturas, o que o consumidor 
deve atentar em termos de custo-benefício para fazer 
uma boa compra, a questão da vigência das apólices, 
o que fazer em caso de sinistro, perguntas frequentes, 
dicas e fatos e estatísticas do produto em questão. O 
portal também disponibiliza análises e indicadores 
econômico-financeiros do mercado como um todo, 
bem como aborda os temas do momento na seção “O 
seguro cobre?”. O público-alvo é, assim, composto de 
indivíduos, empresas, mídia e o próprio mercado, que 
utilizam a rede mundial de computadores.
 Desde o início, o projeto visual do portal foi 
aprimorado, foram atualizados todos os conteúdos 
do site, inseridos novos conteúdos e foi formado um 
“pool” de especialistas do mercado encarregados da 
revisão e atualização de textos e das respostas aos 
internautas que interagem com a equipe do portal por 
meio das ferramentas “Fale conosco” e “Pergunte ao 
especialista”. Tal interação, sem ônus para os internautas, 
é um importante serviço que a Escola, através do TSS, 
presta aos consumidores e ao mercado.
 Além disso, o portal conta com perfis no Facebook e 
no Twitter e publicou, via Escola Nacional de Seguros, 
a revista (impressa) “Tudo Sobre Seguros”, que reúne 
os textos gerais sobre o mercado, constantes do site.
 O sucesso da iniciativa está fora de dúvida: em 
pouco mais de três anos de existência, o número de 
visitas ao TSS atingiu mais de 1 milhão nos últimos 
doze meses e deve ultrapassar com folga essa cifra no 
acumulado de 2013.
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Nacional

 O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São 
Paulo cresceu 1,8% no primeiro semestre do ano, 
se comparado ao ano anterior, segundo dados da 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 
(Seade). Na mesma base de comparação, houve 
crescimento nos três setores da economia: 2,5% na 
indústria; 1,2% nos serviços; e 0,6 na agropecuária.
No setor industrial, o destaque foi a extrativa mineral, 
com uma taxa de crescimento de 17,4%, que pode ser 
explicada pelo desempenho da produção de petróleo, 
que passou de 2.373.255 barris para 6.643.769 barris, 
entre o 1º e o 2º trimestres deste ano, representando 
um incremento de 180%.
 Houve, no entanto, ligeira queda da atividade 
econômica paulista entre maio e junho (0,4%), na 
série livre de efeitos sazonais. Contribuíram para 
esse resultado as reduções nos serviços (0,3%) e na 
agropecuária (1,2%), enquanto o comportamento da 
indústria foi positivo (0,3%).
 “O PIB estadual é fortemente dependente das 
diretrizes nacionais de política econômica e representa 
um terço do PIB brasileiro e se correlaciona com este, a 
despeito de suas características”, aponta a instituição. 

O Seade ressalta que o PIB nacional mostra grande 
dependência de influência das commodities, enquanto 
a economia paulista é mais industrializada e ligada ao 
mercado interno.

ÍNdiCE dE dESEMPrEGo

 As informações da Pesquisa de Emprego e 
Desemprego, realizada pela Fundação Seade e pelo 
Dieese, na Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), mostram que a taxa de desemprego total 
apresentou ligeira redução, ao passar de 11,3%, 
em junho, para os atuais 11,0%. Segundo suas 
componentes, a taxa de desemprego aberto variou de 
9,1% para 9,0% e a de desemprego oculto, de 2,2% 
para 2,0%.
 Em julho, o contingente de desempregados foi 
estimado em 1.197 mil pessoas, 28 mil a menos 
do que no mês anterior. Este resultado decorreu da 
geração de 70 mil postos de trabalho, número superior 
ao de pessoas (42 mil) que se incorporaram à força de 
trabalho da região.

 Economia paulista cresce 1,8% no 
semestre em relação ao ano passado.  

PIB per Capita (em reais correntes) 2010 30.264,06

Taxa de Natalidade (por mil habitantes) 2011 14,68

Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos) 2011 11,55

Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População – 2010/2013 (em % a.a.) 2013 0,87

Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Dimensão Riqueza 2010 45

Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Dimensão Longevidade 2010 69

Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – Dimensão Escolaridade 2010 48

INDICADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO

PIB (em milhões de reais correntes) 2010 1.247.595,93
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Opinião

 O Brasil se prepara para sediar dois grandes 
eventos esportivos: a Copa do Mundo, em 2014, e 
os Jogos Olímpicos, em 2016.  Eles são excelentes 
oportunidades para a Casa da Moeda do Brasil (CMB) 
divulgar sua marca e seus produtos, além de conquistar 
novos clientes.
 
 Fazemos o dinheiro do povo brasileiro, mas também 
queremos ser reconhecidos como a empresa que 
fabrica moedas e medalhas comemorativas. Queremos 
despertar no cidadão o interesse pelo colecionismo, 
assim como acontece em outros países. 

 O bem-sucedido lançamento da medalha em 
homenagem à visita do Papa Francisco provou que 
existe um mercado em potencial no Brasil. Colocamos 
à venda 10 mil medalhas, feitas em ouro, prata e bronze 
para atender a todas as classes econômicas e tivemos 
uma enorme procura. Nosso estande na Expo Católica 
foi um dos mais visitados durante a Jornada Mundial da 
Juventude.
 
 Queremos e podemos avançar. Pesquisas mostram 
que na Europa os colecionadores investem em média € 
3 mil por ano nesse hobby e que há sempre um grande 
aumento no número de colecionadores nos países 
que sediam eventos com projeção mundial. Foi o que 
aconteceu, por exemplo, na Olímpiada de Montreal, em 
1976, onde a loja mais visitada foi a da Royal Canadian 
Mint, a Casa da Moeda do Canadá.

 O objetivo é projetar a imagem da CMB em nível 
nacional e internacional, e aumentar a participação das 
moedas comemorativas no faturamento da empresa. 
Além disso, trata-se de uma ótima oportunidade para 
aproveitar a vinda dos turistas que já têm uma cultura 
de colecionismo e atrair novos interessados nesse 
segmento.
 
 Essa também é uma chance de vender produtos 
agregados aos grandes eventos, como ingressos, 
medalhas de premiação para atletas e outros materiais 
gráficos.
 
 Uma das nossas estratégias é aproximar, cada vez 
mais, o público da empresa. Esse processo começou 
em agosto do ano passado, quando abrimos as nossas 
fábricas, localizadas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, 
à visitação pública. O passeio é gratuito e a inscrição 
é feita via internet. Em um ano, mais de mil pessoas 
conheceram nossas instalações. Recebemos visitantes 
de várias partes do país.
 
 Outro projeto é o lançamento, ainda este ano, de uma 
loja piloto no parque fabril. O visitante vai conhecer os 
nossos processos de fabricação e poder comprar e levar 
para casa o produto que ele viu sendo confeccionado.
 
 Na área ambiental, a empresa firmou, no mês de 
março, um Termo de Compromisso para neutralizar 
integralmente as emissões dos Gases do Efeito Estufa 
até as Olimpíadas de 2016. O programa envolve três 
eixos: o inventário das emissões, a implantação de 
tecnologias para a redução da emissão em nossas 
fábricas e, quando não for possível reduzir a emissão, a 
captura por meio de ações de plantio de árvores.
A Casa da Moeda do Brasil, uma empresa 100% 
pública e não dependente, vem se dedicando para ser 
uma empresa sustentável e lucrativa, contribuindo para 
o fortalecimento da posição de destaque do Brasil no 
cenário mundial.

 Casa da Moeda quer conquistar o 
mercado de moedas e medalhas 

comemorativas no Brasil.
Francisco de Assis Leme Franco*

*Presidente da Casa da Moeda do Brasil.
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Nacional

 Com objetivo de estimular o investimento na 
indústria automobilística nacional o Governo Federal 
criou o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica 
e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos 
Automotores (Inovar-Auto). Estima-se que a medida, 
válida desde janeiro deste ano, levantará até 2015, 
mais de R$ 50 bilhões em investimentos no setor. 
 Com a iniciativa, os grandes fabricantes de 
automóveis do mundo terão que buscar mais 
eficiência energética, gerando maior competitividade 
na indústria e oferta para os consumidores. As 
empresas que participarem do novo regime poderão 
obter benefícios fiscais relativos ao Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), e terão que estimular 
e investir na inovação, pesquisa e desenvolvimento 
dentro do Brasil. O programa prevê um desconto de 
até 30 pontos porcentuais no IPI para automóveis 
produzidos e vendidos no país. 
 O Inovar-Auto prevê investimento mínimo 
em pesquisa e desenvolvimento de 0,15% do 
faturamento bruto em 2013, porcentual que sobe para 
0,3% em 2014 e vai a 0,5% em 2015, 2016 e 2017. 
Nesse mesmo intervalo de tempo, os aportes em 
engenharia, tecnologia industrial básica e capacitação 
de fornecedores devem ser de 0,5% das vendas neste 
primeiro ano do regime, 0,75% no próximo ano e de 
1% ao ano nos três anos seguintes.
 Dentre as possibilidades, está o aporte de 
recursos para pesquisas básicas ou aplicadas, ao 
desenvolvimento de novos sistemas, produtos ou 
processos inovadores. Também será possível investir 
em desenvolvimento experimental, que pode partir 
de conhecimentos pré-existentes, que pode servir 

para criar novidades ou aperfeiçoar o que já existe. 
Com isso, os fabricantes de veículos, em tese, podem 
continuar fazendo o que sempre fizeram: trazer 
tecnologia das matrizes e adaptá-la ao mercado local, 
o que de certa forma tira do Inovar-Auto a intenção 
original de incentivar o desenvolvimento tecnológico 
dentro do próprio país.

 Investimentos no desenvolvimento de dispositivos 
de segurança veicular ativa e passiva, desde que 
sejam incorporados aos veículos até julho de 2017, 
excluindo-se os já existentes, como freios ABS 
e airbags, fazem parte dos aportes exigidos. Em 
atividades de engenharia, tecnologia industrial 
básica e capacitação de fornecedores, poderá ser 
computado o desenvolvimento de novos veículos e 
de seus fornecedores de componentes, bem como os 
investimentos em maquinário, ferramental, processos 
de produção, certificação de produtos, treinamento de 
pessoal e construção de laboratórios.

 Recentemente a Fiat anunciou a construção de 
uma nova fábrica de motores dentro do seu complexo 
industrial no Polo Automotivo de Goiana (PE). 
Essa unidade terá capacidade para produzir 150 mil 
unidades por ano de uma nova família de motores. 
A empresa informa que serão motores que atenderão 
às exigências de eficiência energética previstos no 
Inovar-Auto e outros mercados de exportação. Ao 
todo, o complexo da empresa em Goiana deve gerar 
4,5 mil empregos diretos na fábrica de automóveis e 
550 na fábrica de motores. O acionamento da linha de 
produção de automóveis está previsto para 2014 e de 
motores para 2015.

 Governo federal cria estímulos à 
indústria automobilística.  
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anúncio

CCR NOVO

É por aqui 
que a gente   

chega lá.

Para nós, é um grande orgulho que as rodovias do Grupo CCR façam parte das dez melhores 
do País no Guia Rodoviário Quatro Rodas 2013. Hoje, a CCR administra 2.437 km de rodovias 
pelo Brasil e já investiu mais de 6 bilhões de reais em melhorias que garantem mais serviço, 
segurança e conforto aos seus usuários. Reconhecimentos como esse são um incentivo a mais 
para continuarmos trabalhando pelo desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Brasil. 

RODOVIAS CCR, MAIS UMA VEZ ENTRE 
AS MELHORES DO BRASIL.
BOM PRA VOCÊ QUE PASSA POR AQUI. 
BOM PRO BRASIL CHEGAR LÁ.

www.ccr.com.br

AF_an_CCR_ranking4rodas_20.5x27.5.indd   1 9/13/13   5:17 PM
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 III Prêmio IBEF de Sustentabilidade
é entregue em solenidade no Rio de Janeiro  

Nacional

 A adoção de soluções sustentáveis e ecologicamente 
responsáveis está na agenda de diversas empresas 
brasileiras, independente do tamanho ou setor em 
que atua. Isso porque a consciência ambiental do 
brasileiro, em relação ao próprio país, quadriplicou se 
comparado ao resultado de 20 anos atrás. A afirmação 
foi resultado de uma pesquisa realizada com a 
cooperação técnica do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (Pnuma) no ano passado. 
 O estudo, que é o mais amplo painel sobre meio 
ambiente e desenvolvimento sustentável existente no 
país, mostrou que o brasileiro está mais consciente 
sobre a importância do meio ambiente. Segundo o 
documento, o meio ambiente está em sexto lugar na 
lista de preocupações dos brasileiros, ficando atrás de 
saúde e hospitais, com 81%; violência e criminalidade, 
com 65%; desemprego, com 34%; educação, com 
32% e políticos, com 23%. Há seis anos, o meio 
ambiente aparecia na 12ª colocação, à frente apenas 
de reforma agrária e dívida externa. Em 1992, ano da 

primeira pesquisa, o tema sequer foi citado.
 A pesquisa revela que ao longo de duas décadas, 
os mais jovens e os mais velhos são os que menos 
conhecem a realidade ambiental, mas a consciência 
aumentou. Há 20 anos, quase 40% dos entrevistados 
entre 16 e 24 anos não opinaram sobre problemas 
ambientais, assim como mais de 60% dos brasileiros 
com 51 anos ou mais. Este ano, as proporções caíram 
para 6% entre os jovens e 16,5% entre os mais 
velhos. 
 Diante deste cenário, as companhias brasileiras 
promovem ações para reduzir o impacto de suas 
produções no meio ambiente. A consciência 
empresarial do tema envolve, não apenas a melhoria 
na imagem das empresas, como também aumenta a 
competitividade e rentabilidade dos negócios. 
 Para reconhecer a adoção de estratégias inovadoras, 
tanto em produtos como em gestão com a melhoria 
de processos de produtos e serviços, atendendo a 
demanda dos consumidores e diminuindo os custos 

Da esqueda para a direita - Carlos A. T. de Oliveira, presidente do IBEF Nacional; Marcelo Ferreira da Oi; Fernanda Bianchini da Petrobras; Ênio Duarte Pinto 
do SEBRAE; José Carlos Monteiro da Deloitte; Marcos Varejão, vice-presidente do IBEF Nacional e Marcos Rechtam, diretor de Sustentabilidade do IBEF
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da operação, o Instituto Brasileiro de Executivos de 
Finanças – IBEF Nacional criou em 2010 o “Prêmio 
IBEF de Sustentabilidade”. 

 Em sua terceira edição, o projeto contou com o 
patrocínio do SEBraE, Petrobras, deloitte e oi, 
e a participação de 82 empresas, sendo aprovados 
25 cases. Dentre eles, dez foram premiados, dois 
em cada categoria (Administração de Conflitos, 
Estrutura da Operação, Gestão, Governança e 
Valorização) um sendo micro e pequena empresa e 
outro entre média e grande empresa.

 A classificação se baseou no mérito de casos 
empresariais, ocorridos nos últimos cinco anos, 
avaliados pela Metodologia do Pentágono do 
Investimento Sustentável, desenvolvido com base 
no livro “Avaliação de Investimentos Sustentáveis”, 
de autoria de Marcos Rechtman (diretor do IBEF) 
e Carlos Eduardo Frickmann. Os autores, por meio 
de pesquisas, estudos e orientações de profissionais 
da área, estabeleceram conceitos de direção e gestão 
empresarial, - a Metodologia do Pentágono em 
Sustentabilidade - caracterizando e disseminando a 
responsabilidade socioambiental como paradigma 
complementar a performance econômico-financeira.

 Constata-se nas empresas certificadas o significado 
do valor da companhia para seus acionistas, fruto de 
uma leitura correta dos ambientes interno e externo, da 
consistência em suas práticas de diligências técnicas e 
rigor para aferir a precificação de ativos. Além disso, 
percebe-se que os executivos não somente detém 
conhecimento técnico como também capacidade de 
responder com competência e agilidade aos requisitos 
de um mercado global altamente competitivo, seja 
na transparência, equidade, prestação de contas, 
cumprimento das leis, ética e responsabilidade 
socioambiental.

 Outro aspecto que envolve as empresas certificadas 
é a capacidade de administrar conflitos, tratados 
com profissionalismo, o que reflete nas negociações 

e geração de novas oportunidades de negócios, 
alinhando interesses da organização, contenção de
riscos e soluções de impasses.

 Na categoria “Valorização”, as empresas 
certificadas foram a Atlas Táxi Aéreo, Correios, 
Ipiranga, L´Oreal Brasil, Precon Engenharia, Reserva 
Real, Excelsior e Valid S.A.. Nesta categoria, quem 
levou o prêmio foram os Correios e a reserva 
real, pois as ações realizadas por estas empresas 
demonstraram a melhoria do seu valor diante da 
sociedade. 

 As empresas que receberam a certificação na 
categoria “Gestão” foram a Amata, i9Brasil e 
Sá Cavalcante. i9Brasil e Sá Cavalcante são as 
vencedoras do Prêmio, pois foram identificados 
executivos comprometidos com a Sustentabilidade, o 
principal objetivo desta categoria. A Sá Cavalcante 
tem como principais atividades as áreas de construção 
civil, incorporações imobiliárias e desenvolvimento 
de shopping centers. Atualmente, o Grupo está focado 
no desenvolvimento de empreendimentos de caráter 
multiuso e incorporações imobiliárias residenciais e 
comerciais diversas, atuando nos estados do Pará, 
Maranhão, Piauí, Espirito Santo, Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, presidente do IBEF Nacional e 
Felipe David Cohen da Sá Cavalcante, empresa vencedora da categoria Gestão.
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Nacional

 Na categoria “Governança Corporativa”, 
o Prêmio IBEF de Sustentabilidade certificou as 
empresas All-América Latina Logística, SulAmérica, 
e as vencedoras E-ambiental e Votorantim 
Industrial. Os itens analisados para definir os 
vencedores foram a transparência, equidade, 
prestação de contas, cumprimento das leis, ética e 
responsabilidade socioambiental.
 As empresas que foram certificadas em 
“Administração de Conflitos” foram Comtex e 
Taesa e as vencedoras agrotools e Petrobras. 
Nesta categoria foi avaliada a maneira como a 

companhia administra seus conflitos, considerando o 
profissionalismo e a geração de novas oportunidades 
de negócios.
 Em “Estrutura da Operação”, as certificadas 
foram a Drogaria São Bento, Grupo Pão de Açúcar, 
INRAPREV, INVEPAR, e os vencedores são o Grupo 
Segurador Banco do Brasil & Mapfre e a Saúde 
Criança. Nesta categoria a avaliação foi feita de 
acordo com a excelência na capacidade demonstrada 
de estruturar soluções que permitiram convergir 
expectativas, conter riscos, alinhar interesses e/ou 
evitar impasses.

José Carlos Monteiro (Deloitte) e David Canassa (Votorantim Industrial), vencedor da Categoria Governança Corporativa

EmprEsas  vEncEdoras do III prêmIo IBEF dE sustEntaBIlIdadE

vEncEdoras

cErtIFIcadas

i9Brasil 

sá CavalCante

aMata

i9Brasil 

sá CavalCante

Grupo seGurador 
BanCo do  Brasil & MapFre

saúde Criança

droGaria são Bento 
Grupo pão de açúCar 

inFraprev
invepar 

Grupo seGurador BanCo do  Brasil 
e MapFre 

saúde Criança

e-aMBiental

votorantiM industrial (vid)

all- aMÉriCa latina loGÍstiCa

e-aMBiental

sul aMÉriCa s.a.

votorantiM industrial (vid)

aGrotools

petroBras

aGrotools

petroBras

CoMtex

 taesa

Correios

reserva real

atlas táxi aÉreo         

Correios   

ipiranGa           

l’oreal Brasil

preCon enGenHaria 

reserva real

exCelsior         

valid s.a.  

catEgorIa gEstão
Estrutura

da opEração govErnança
admInIstração

dE conFlItos
valorIzação
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1974 1980 1996 2013 2016

O grupo nasceu no 
Maranhão e desenvolveu 
expertise no mercado de 
construção civil e          
incorporação imobiliária.

Após 6 anos iniciou 
sua expansão pelo 
Brasil e hoje conta 
com mais de 17 mil 
unidades 
entregues.

A sinergia entre os 
negócios do Grupo, 
constrói projetos de 
sucesso no 
Maranhão, Espírito 
Santo, Rio de 
Janeiro, São Paulo e 
Piauí.

Até 2016 a Sá 
Cavalcante terá 10 
Shoppings em 
operação pelo 
Brasil.

O negócio tem seu 
marco com o 
sucesso Shopping 
Tijuca.> > > > >

EXPANSÃO REALIZAÇÃO #BUSINESSARTEPRÊMIO IBEF

4 mil salas comerciais
13 mil residenciais

Construção Civil e 
Incorporação 
Imobiliária

Presença Nacional Shopping Centers Prêmio de 
Sustentabilidade

Crescimento

Rio Poty Metrópole 
Ananindeua

Ananindeua, PA

Plaza Guarulhos Ilha Mall
Teresina, PI Guarulhos, SP Vitória, ES

Dutra
Via Dutra, RJ

Via Dutra Rio de Janeiro

Guarulhos São Paulo2

São Luis Maranhão

10

Vila Velha ES

Vitória ES

Cariacica ES

Serra Espírito Santo Serra Espírito Santo

Teresina PiauíAnanindeua Pará4o o

o

fonte: Report Credit Suisse 2012
abrangência: 3.000 cidades analisadas

Presente em 9 cidades,
para investimento no Brasil
3 são top 10

 

em Operação
3 Shopping Centers

em Construção
4 Shopping Centers

para Construir
3 Shopping Centers

Construímos 
NOVOS BAIRROS

Estratégia de Projetos Multiuso

Shopping Centers
Gerador de Empregos
Valorização do entorno

Torres Comerciais
desde o horário de abertura

Prédios Residenciais

Hotéis

Comodidade para os moradores:

Consolida Bairro / Cultura

Praia da Costa Shopping da Ilha Mestre Álvaro Montserrat
Vila Velha, ES São Luís, MA Serra, ES Serra, ES

Moxuara
Cariacica, ES

www.sacavalcante.com.br

Modelo de negócio integrado: 
construtora, incorporadora 
imobiliária, administradora de 
shopping center

Presente nas cidades de maior 
potencial de crescimento de 
consumo do Brasil.
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Nacional

 A Petrobras é uma das grandes empresas brasileiras 
que apoiam e incentivam as boas práticas nos aspectos 
operacionais, econômicos, sociais e ambientais. Um dos 
destaques são os investimentos e gastos operacionais 
em proteção ambiental, que totalizaram R$ 2,9 bilhões 
em 2012, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. 
O valor inclui projetos de gestão ambiental e patrocínio 
a projetos externos.
 Entre os resultados dos projetos de gestão 
ambiental, destaca-se a economia de 4 mil barris de 
óleo equivalente por dia (boed) ou 8,6 milhões de 
gigajoules (GJ) de energia, com aplicação de R$ 58 
milhões em projetos de eficiência energética. Umas das 
iniciativas implantadas foi a instalação de um sistema 
de monitoramento predial que permite acompanhar e 
otimizar o consumo de energia elétrica nos principais 
edifícios ocupados. Outro resultado é o volume de água 
reutilizado no ano, que chegou a 23,5 bilhões de litros, 
o que representa 12% do total de água doce utilizada 
no período e um aumento de cerca de 9% em relação 
a 2011. A quantidade é suficiente para abastecer uma 
cidade de 550 mil habitantes por um ano.
  Outros destaques são os investimentos de R$ 
2,2 bilhões em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 
A Companhia investiu ainda R$ 586 milhões em 
universidades e instituições de ciência e tecnologia 
nacionais, montante destinado à realização de projetos 
de P&D, à qualificação de técnicos e pesquisadores e 
à ampliação da infraestrutura laboratorial. A Petrobras 

encerrou 2012 com 49 redes temáticas de pesquisa 
e desenvolvimento, que envolvem mais de cem 
universidades e instituições de pesquisas de todo o 
Brasil.
 Por meio do Programa de Mobilização da Indústria 
Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp), em 2012, 
foram investidos R$ 51 milhões na capacitação de cerca 
de 18 mil pessoas, em atividades ligadas ao setor de 
petróleo e gás natural no país.
 Em relação a patrocínio, foram destinados R$ 552 
milhões a mais para 1,5 mil projetos sociais, ambientais, 
culturais e esportivos, no Brasil e em diversos países de 
atuação da Petrobras. O ano também foi marcado pelo 
lançamento de novas seleções públicas para patrocínio 
a projetos ambientais, sociais e culturais, para as quais 
a companhia realizará os maiores investimentos de 
todas as edições. Serão destinados R$ 145 milhões a 
projetos selecionados por meio do Programa Petrobras 
Desenvolvimento & Cidadania, R$ 102 milhões a 
projetos do Programa Petrobras Ambiental, e R$ 67 
milhões a projetos do Programa Petrobras Cultural.
 A Petrobras também patrocinou a terceira edição 
do Prêmio IBEF de Sustentabilidade, realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF 
Nacional, que aconteceu em evento no Rio de Janeiro. 
O objetivo foi, principalmente, incentivar a prática de 
ações em sustentabilidade e reconhecer empresas e 
administrações que adotam estratégias inovadoras.

 Petrobras incentiva boas práticas.  

“Em relação a patrocínio, foram destinados 
R$ 552 milhões a mais de 1,5 mil projetos 
sociais, ambientais, culturais e esportivos, 
no Brasil e em diversos países de atuação 

da Petrobras.” 
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BaChiaNa BraSilEira 
 
 

 A Sociedade Musical Bachiana Brasileira - SMBB 
tem como objetivo principal difundir a música 
brasileira de concerto, e da obra de J.S. Bach, en-
tre outras do repertório tradicional e contemporâneo 
internacional. Para isso, desenvolve inúmeras ativi-
dades de música clássica, tais como: concertos, re-
citais, óperas, musicais, gravações, festivais e cursos 
de extensão. Além disso, também realiza projetos 
culturais, seminários de música, aulas e atividades 
similares. Os valores arrecadados são investidos em 
prol de eventos musicais de seu próprio desenvolvi-
mento. A entidade mantém a Cia. Bachiana Brasileira, 
que ganhou o 1º Prêmio de Cultura do Estado do 
Rio de Janeiro por executar a música de concerto 
nacional e estrangeira com alto padrão de qualidade. 
O jornal O Globo também apontou os concertos da 
Cia. Bahiana Brasileira entre as 10 melhores de cada 
ano em 2007, 2008 e 2011. Mais informações no 
site: http://www.fundacaobachiana.org.br/. 

Day Trade

Maestro Ricardo Rocha

Vairio 
 
 O VaiRio é um aplicativo de trânsito do jornal 
O Globo, que ajuda milhares de pessoas a fugir do 
trânsito da cidade. A novidade é que agora, o app será 
uma ferramenta para auxiliar o carioca que deseja 
utilizar as bicicletas do Bike Rio, projeto de sustenta-
bilidade do Itaú. O usuário poderá visualizar quais 
das 60 estações e 600 bicicletas estão mais próxi-
mas do seu trajeto. No mapa, aparecerão os “PINs” 
de localização das estações e, ao clicar sobre eles, o 
ciclista poderá visualizar o nome e o endereço com-
pleto da estação, além de outras funcionalidades. 

iMS hEalth

 O faturamento dos laboratórios nacionais já 
representa 50% das vendas do setor farmacêutico 
no país, de R$ 47 bilhões no período de 12 meses, 
encerrado em junho. Em 2000, quando os genéricos 
começaram a despontar, as multinacionais tinham 
75% do mercado. Os dados são do IMS Health, que 
também apontou a evolução dos medicamentos pro-
duzidos por indústrias nacionais, em volume: alcan-
çou 70% em junho, quando em 2009, a participação 
das brasileiras era de 55%.  

CoMÉrCio EXtErior
 
 Estudo realizado pela Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro(Firjan) com 303 empresas 
fluminenses que atuam nos setores de exportação e 
importação aponta que burocracia e problemas de 
infraestrutura são os principais obstáculos a serem 
superados no comércio exterior. Segundo os dados 
da 2ª edição do Diagnóstico do Comércio Exterior 
do Estado do Rio, 71,2% dos entrevistados apontam 
que na maioria das empresas há entraves na expor-
tação, sendo a burocracia alfandegária ou aduaneira 
o maior deles, citada por 26,3% dos entrevistados. A 
burocracia foi apontada ainda por 22,8% das empre-
sas como o obstáculo que o governo deveria combat-
er prioritariamente. Os empresários citaram também 
problemas de infraestrutura portuária, aeroportuária 
e rodoviária (16,9%) e a taxa de câmbio (8,8%) entre 
os principais entraves.
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Opinião

 Frente ao cenário atual que envolve alta carga de 
contribuições, complexa legislação e insegurança 
jurídica, avizinha-se mais um capítulo sobre a con-
trovérsia das contribuições para a seguridade social, 
ou seja, sobre a folha salarial, demais rendimentos do 
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título a pes-
soa física, nos termos do que dispõe a Constituição 
Federal.
 O que importa, portanto, é saber quais verbas de-
vem compor a base de cálculo da contribuição pre-
videnciária, por configurarem remuneração pelo tra-
balho prestado. Tendo em vista a amplitude conceitual 
do termo “folha salarial”, bem como a divergência 
sobre a natureza salarial ou não salarial de inúmeras 
verbas pagas pelos empregadores, ainda pairam algu-
mas dúvidas sobre o tema.
 O Superior Tribunal de Justiça acaba de dar um 
passo importante para a solução da controvérsia, 
ao definir que a questão sobre a incidência de con-
tribuição sobre os valores pagos a título de horas ex-
tras, adicional de periculosidade e adicional noturno 
seja versada como recurso repetitivo. Com isso, a 
decisão a ser proferida nessa discussão servirá de 

parâmetro e vinculará todos os casos em andamento 
sobre o tema.
 Caso o STJ decida pela natureza indenizatória de 
tais verbas, estará afastada a sua inclusão na base 
de cálculo da contribuição previdenciária, tendo em 
vista não haver natureza retributiva de trabalho, mas 
compensatória.
 Vale notar que este julgamento segue a trilha do 
Recurso Especial n. 1230957, no qual o Superior Tri-
bunal de Justiça deverá decidir a questão da incidência 
da contribuição previdenciária sobre os valores pagos 
a título de aviso prévio indenizado, terço constitucio-
nal de férias (gozadas), quinze dias que antecedem 
o auxílio-doença, salário-maternidade e salário-pater-
nidade.
 Assim, considerando que a gestão de direitos é 
uma ferramenta estratégica indispensável à sustent-
abilidade e competitividade de qualquer empreendi-
mento, este é o momento oportuno para a empresa 
avaliar e adequar os procedimentos que vêm sendo 
adotados em relação às referidas rubricas, evitando 
recolhimentos indevidos, riscos ou contingências, em 
tempo hábil.

 Tributação sobre horas extras está 
próxima de ser definida. 

Saiba como proceder para garantir direitos.  

* Advogado da Pactum Consultoria Empresarial.

Bolivar Guedes*
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 Existe uma série de desafios a se superar no caminho 
da preparação de uma empresa para aces-sar o mercado de 
capitais. Os três principais são: (i) o desenvolvimento de uma 
organização interna à altura das exigências do mercado; (ii) a 
criação de uma tese de investimento atrativa e diferenciada; e 
(iii) o porte que permita à empresa fazer sua abertura de capital 
de forma compatível com seus anseios e os do mercado.
 Neste sentido, muitas vezes será necessário que a empresa 
passe por uma etapa intermediária, onde ela poderá buscar 
negócios com complemen-taridade à sua tese de negócio para 
fusão e aquisi-ção, buscando investidores privados para reforçar 
sua posição financeira e, muitas vezes, para atingir o objetivo 
anterior também. Enfim, há três deveres de casa a serem feitos: 
(i) a análise do posiciona-mento estratégico; (ii) a busca de 
investidores; e (iii) a busca de oportunidades de consolidação.
 No que se refere ao posicionamento estraté-gico, há uma 
série de procedimentos que devem ser levados em consideração, 
tais como: o Business Due Diligence, a análise da empresa, a 
avaliação econômico-financeira, o Investment Thesis, a dis-
cussão estratégica, a reestruturação societária, a reestruturação 

 Os desafios de um Pré-IPO.  

Mercado de Capitais

contábil, a reorganização gerencial, a implementação da 
governança corporativa, a contratação dos auditores e a 
preparação de estatu-tos e documentos específicos de uma S.A. 
aberta.
 Em relação à busca por investidores, a em-presa precisará 
analisar alguns critérios, tais como: a seleção de investidores 
a serem abordados (isto é, que perfil de sócio se busca?), que 
direitos e deve-res deve ter o novo investidor, qual a posição 
dele perante a estratégia de crescimento e abertura de capital, 
a determinação da necessidade de capital, a determinação da 
participação a ser alienada e que direitos serão estendidos ao 
investidor.
 Em relação à busca de oportunidades de con-solidação, a 
empresa precisará levar em considera-ção a seleção de alvos a 
serem abordados, isto é: o e perfil de negócio que se busca, a 
avaliação eco-nômico-financeira da empresa, a forma de aquisi-
ção (compra total, troca de ações ou mista), qual a posição do 
novo sócio perante a estratégia de cres-cimento e abertura de 
capital, que direitos serão estendidos ao novo sócio e qual seu 
papel nas fun-ções executivas da empresa.
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Opinião

 Dados divulgados recentemente pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
demonstraram que a economia brasileira cresceu 0,9% 
em 2012. Diferentes setores da economia tiveram seu 
papel nesse impulso de crescimento. O que poucas 
pessoas sabem é que a indústria de meios eletrônicos 
de pagamento também trouxe um importante impacto 
no desenvolvimento econômico do Brasil. 

 De acordo com um estudo da Moody’s Analytics, 
especializada em previsões econômicas, entre 2008 

e 2012, o uso de cartões de débito e crédito foi 
responsável por uma injeção de US$ 983 bilhões 
no PIB de 56 países, que correspondem a 93% do 
globo. A pesquisa enfatiza que, no mesmo período, 
o PIB desses países cresceu, em média, 1,8%. No 
Brasil, esse montante alcançou a incrível cifra de 
US$ 51,3 bilhões, contribuindo com 0,98% do PIB 
de nosso país, ou seja, quase o mesmo percentual 
de crescimento registrado pela economia brasileira 
em 2012.  O estudo mostrou ainda que um aumento 
de 1% no uso de cartões, nos 56 países incluídos no 
estudo, produziria um aumento anual de 0,056% no 
consumo.

 Esse cenário nos permite afirmar que, apesar 
dos desafios que o panorama econômico mundial 
apresenta, a crescente penetração dos cartões de 
pagamento ajudou a aumentar o consumo e elevou 
o PIB. No topo da lista dos países que registraram 
maior incremento está a China, com 4,89%, seguida 
por Chile, com 1,28%, e Brasil, com 1,15%. 
Considerando apenas a região da América Latina 
e Caribe, o Brasil foi o país que apresentou maior 
crescimento econômico, quando a influência dos 
meios eletrônicos de pagamento é analisada. México 
e Argentina ocupam a segunda posição, com US$ 8 
bilhões cada um. 
 
 Examinando os dados dos Estados Unidos, 
concluímos que o uso de cartões de pagamento 
aumentou o PIB em 0,3%, somando US$ 127 bilhões 
à economia norte-americana. Outra informação que 
chama a atenção é que, em todas as regiões analisadas, 

 O ciclo virtuoso da moeda digital.   
Rubén Osta*
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* Diretor-geral da Visa do Brasil.

o uso dos cartões de crédito e débito contribuiu para 
incentivar a atividade econômica por reduzir os custos 
de transação e melhorar a eficiência no fluxo de bens 
e serviços.

 O impacto e o valor da moeda digital na economia 
também podem ser comprovados no resultado de 
outro importante estudo, realizado pela Tendências 
Consultoria Integrada em 2010. Partindo do 
pressuposto que os cartões de pagamento contribuem 
tanto para o aumento da formalização da economia 
quanto para o aquecimento econômico de um país, 
esse compilado mostrou o impacto no governo, 
relativo a maior arrecadação tributária. Um exemplo 
disso é que, se 35% das vendas do comércio no Brasil 
fossem pagas com cartões, a arrecadação de ICMS e 
PIS/Cofins aumentaria quase 14%, o que representaria 
um incremento de R$ 5,2 bilhões na economia. 

 O estudo da Tendências também permite afirmar 
que o aumento de 10% na participação dos cartões 
no comércio elevaria o valor total das vendas em 
2,8%. Esse incremento representa mais de R$ 57 

bilhões em novas vendas do comércio. Sob a ótica do 
impacto que os cartões exercem no faturamento da 
atividade comercial, o aspecto positivo é evidente.  O 
resultado das vendas do comércio é maior à medida 
que aumenta também o uso de cartão como forma 
de quitação de débitos. Isso ocorre porque a adoção 
de meios eletrônicos de pagamento faz com que as 
transações fluam mais facilmente, criando eficiência 
no mercado.

 Nesse contexto, percebemos que os meios 
eletrônicos de pagamento exercem uma influência 
extremamente positiva sobre a economia, elevando 
o nível de recursos próprios de uma nação. A boa 
notícia é que ainda existe um grande potencial de 
crescimento dos cartões, em comparação a outras 
formas de pagamento. Segundo estudo da ABECS 
– Associação Brasileira das Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços –, apenas 27% dos pagamentos 
no Brasil são realizados com cartões de crédito, 
débito ou pré-pago. Ou seja, há muito espaço 
para avançar e trazer frutos ainda mais positivos à 
economia do país. 



30 Revista  IBEF

Opinião

 O quadril é uma articulação profunda, 
sendo composta principalmente pelo 
fêmur e pelo acetábulo. Trata-se da 
articulação que conecta o esqueleto com 
a extremidade inferior do corpo. Durante 
o passo ela suporta cerca de  3,5 vezes 

o peso corporal, mas esse número pode alcançar valores 
ainda bem maiores ao longo de uma caminhada ou 
corrida. Para diminuir o atrito natural existente dentro da 
articulação, a sua superfície é completamente revestida 
por cartilagem, sendo lubrificada pelo líquido sinovial. 
A movimentação e a hidrodinâmica existentes devem 
ser perfeitas, mas na presença de qualquer alteração essa 
articulação poderá apresentar sintomas (dor, estalidos, 
limitação de movimento e bloqueios). Ao seu redor estão 
presentes ligamentos, artérias, veias, nervos e músculos 
de extrema importância. Por isso, quando existe uma 
inflamação do quadril, é muito difícil estabelecer com 
exatidão qual é a fonte exata da dor.
 Durante o turno de trabalho percebemos que a 
altura das cadeiras pode influenciar no aparecimento 
de sintomas dolorosos. Geralmente os assentos baixos 
levam a dor e limitação devidos à hiperflexão do quadril. 
A cadeira adequada deve permitir que a sola do pé esteja 
apoiada no chão enquanto o quadril permanence em 
flexão de 90°.
 O grau de rigidez na região do assento e nas bordas 
laterais das cadeiras também podem ser fontes de dor. 
Atenção: rigidez não é sinônimo de dureza!!! Um 
assento rígido, firme, pode ser macio. Mas ele não deve 
permitir que o bumbum do executivo permaneça apoiado 
como se estivesse numa rede, de forma a distribuir o 
peso desigualmente pelas nádegas. Além de promover 
má postura, favorece também às dores na região lateral 
da articulação. O longo tempo de permanência na 
posição sentada facilita o aparecimento das dores, sendo 

recomendado intercalar com períodos de movimentação. 
Isso pode ser feito dentro do próprio local de trabalho, 
levantando para tomar um café, beber uma água, bater 
um papo etc.
 A qualidade do sono é influenciada por vários fatores 
e um deles é a posição em que permanecemos durante o 
repouso. Quando dormimos de lado a parte lateral dos 
quadris pode ser comprimida pelo colchão, sofrendo 
inflamação e consequente dor (a famosa “bursite”). Isso 
acontece com mais frequência nas mulheres porque em 
geral elas possuem os quadris mais largos do que os 
homens.
 Essa mesma inflamação trocantérica que pode ocorrer 
devido aos assentos e durante o sono também pode surgir 
nos atletas que estão fora de forma. Atletas de final de 
semana; prescrições exageradas de treinos; mudança 
súbita nos treinos; treinos em terrenos inadequados; 
falta de alongamento e fortalecimento da musculatura 
glútea podem levar ao atrito na região trocantérica se 
quando pratica uma atividade esportiva. Esse quadro 
geralmente melhora com a identificação e correção 
da causa, acompanhados de fisioterapia, repouso, 
gelo e analgésicos. Algumas vezes outros métodos de 
tratamento podem ser indicados.
 A queixa de “estalos” no quadril é muito comum 
no dia-a-dia. Seja escutando, sentindo ou de ambas as 
formas, ele é presente na maioria das pessoas. Pode 
surgir na região da virilha ou na parte lateral da coxa, 
mas assim como em outras articulações ele deve ser 
melhor investigado se for associado com dores ou outros 
sintomas locais.
 As queixas de dores e incômodos na região da 
virilha são cada vez mais frequentes nos jovens e nos 
praticantes de atividades físicas, e decorrem de causas 
variadas. A compreensão desses problemas aumenta a 
cada dia, e o avanço nas técnicas de tratamento leva ao 
alívio dos sintomas na maioria dos pacientes, permitindo 
um retorno pleno às suas atividades.
 Perceba, sinta e escute o seu corpo. Na presença de 
algum sintoma, procure um ortopedista.

A importância da saúde para o executivo.

O quadril do executivo - Durante o turno de trabalho percebemos que a 
altura das cadeiras pode influenciar no aparecimento de sintomas dolorosos. 

Arthur de Góes Ribeiro*

*Ortopedista, Traumatologista e Cirurgião de Quadril Médico da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
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Motta repete
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Perfil

 Em busca de desafios, ex-funcionários do Serviço 
Federal de Processamento de Dados – Serpro, 
aliaram-se e fundaram em 1985 a top down 
Sistemas, atualmente uma das líderes no Brasil em 
desenvolvimento de software. A empresa comercializa 
seus pacotes adequando-os às necessidades dos 
clientes e fabrica soluções encomendadas no Brasil e 
no exterior. A Top Down  mantém uma equipe técnica 
permanente e altamente capacitada para atendimento 
às suas necessidades tanto para desenvolvimento de 
softwares, como para oferecer suporte e atendimento 
aos seus clientes.
 O principal produto da empresa é o Top Saúde, 
destinado as empresas de medicina de grupo, 
autogestão, seguradoras e cooperativas médicas. O 
produto oferece solução de gestão, com funcionalidades 
para gerenciamento dos processos administrativos 
e operacionais. “Com ele, todos os processos são 
automatizados dentro dos padrões exigidos pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
registrando as informações e facilitando o acesso ao 
histórico de procedimentos”, diz José Aymberê, um 
dos sócios da Top Down. “Dessa forma, o resultado 
é otimizado, evitando-se o retrabalho, diminuindo a 
margem de erros e reduzindo custos”, completou. 
 Atualmente, cerca de 30% das vidas registradas 
pela ANS são gerenciadas pelo Top Saúde, nas 
diferentes empresas onde o sistema está instalado. 

É considerado o software mais completo do mercado. 
Operadoras como a Seguros Unimed, Marítima 
Saúde, Amil e a de autogestão Unafisco utilizam 
esse produto. Os resultados podem ser medidos com 
o aumento da produtividade, pois o software agiliza 
o atendimento aos clientes, por meio de um sistema 
fácil e sem burocracia para liberação de consultas, 
exames ou outros procedimentos. “O Top Saúde atua 
em todas as etapas do trabalho de uma operadora de 
saúde. Com ele, os mínimos detalhes e procedimentos 
são registrados e viram fonte de informações”, 
ressaltou. 
 Outro produto oferecido pela empresa é o top 
Administradora, uma solução simples e altamente 
eficaz para a gestão de empresas Administradoras 
de Benefícios de Saúde, facilitando processos 
administrativos e operacionais. Com ele, é possível 
oferecer qualidade das informações do ambiente, 
aumentar a velocidade na tramitação das informações, 
reduzir os custos operacionais, ampliar os controles 
internos, modernizar o trato administrativo e 
financeiro, diminuir a circulação de papéis, melhorar 
o atendimento aos beneficiários e automatizar o 
relacionamento com os fornecedores. 
 O top dental é uma solução completa e 
eficiente para a gestão de planos odontológicos. 
Oferece interface amigável, processos integrados, 
parametrizações flexíveis, agilidade e segurança 
nas respostas. Composto por diversos módulos para 
atender às necessidades dos clientes, destacam-
se a administração de informações cadastrais e de 
negociação de prestadores de serviços, como dentistas, 
clínicas odontológicas e radiológicas. Também possui 
um conjunto de funcionalidades que permitem a gestão 
dos contratos, gerencia informações de relacionamento 
das operadoras com prestadores de serviços, clientes 
e corretores, processa guias de cobrança, gerencia 
atividades relacionadas ao comissionamento de vendas, 
entre diversas outras ações.

 Top Down Sistemas.  

Equipe de atendimento da TopDown Sistemas
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iNVEStiMENtoS E EXPECtatiVaS

 Estabelecida no Rio de Janeiro desde 1985, desde 
o ano passado consolidou-se com a filial em São 
Paulo. Investe fortemente em treinamento para seus 
colaboradores, oferecendo capacitação em modernas 
tecnologias voltadas para o desenvolvimento WEB. 

 A Top Down utiliza as melhores práticas para 
uma empresa de desenvolvimento de software, 
atestadas pelos selos CMMI 3 e MPS-BR  C, muito 
significativos para uma empresa da área. 

 A empresa também desenvolve ações socialmente 
responsáveis. É a empresa madrinha de oito estudantes 
do Programa Forsoft. Este programa é uma parceria 
entre a prefeitura do Rio de Janeiro e a Assespro–RJ 
e busca capacitar jovens moradores de área de risco 
no Rio de Janeiro em atividades de suporte e de 
desenvolvimento de software.

 Para 2014, a empresa pretende se consolidar 
também no exterior, especialmente na África e 
expansão do Top Saúde para a América Latina. 
Recentemente, a Top Down foi contratada pelo INSS de 
Moçambique para realizar o projeto de modernização 
da previdência oficial daquele país. “Este projeto 
envolve a concepção, especificação,implementação 
e implantação de um novo sistema de informações 
– SISSMO – Sistema de Informações da Segurança 
Social de Moçambique, além da participação em 
diversos projetos complementares fundamentais 
para alavancar a modernização pretendida”, afirmou 
Aymberê. 

 A indicação da Top Down foi realizada pelo 
Ministério da Previdência Social do Brasil, e pela 
DATAPREV – Empresa de Tecnologia e Informações 
da Previdência Social. “Dirigentes de Moçambique 
realizaram uma visita no Brasil, onde foram informados 

que a nossa empresa havia auxiliado na realização 
da solução brasileira. A partir deste episódio, fomos 
contatados por estes dirigentes e negociamos um 
contrato de prestação de serviços para desenvolvermos 
a pretendida solução moçambicana”. 

 O software, que está em fase de implantação, 
deverá aumentar a arrecadação, melhorar os controles 
sobre contribuintes e beneficiários, diminuir os prazos 
de concessão de benefícios, agilizar os atendimentos, 
simplificar os processos internos, ampliar a 
transparência das atividades do Instituto, automatizar 
as rotinas atuais, fornecer subsídios para a Auditoria 
e para a Fiscalização. 

ENtrEViSta
José Aymberê, sócio e diretor da top down Sistemas

revista iBEF: algumas empresas estrangeiras 
acabaram de comprar empresas aqui. O que isso 
significa?

 Que estas empresas estrangeiras encontraram 
no Brasil, ativos com preços bastante interessantes, 
e pretendem auferir lucros sobre um investimento 
considerado baixo para o risco e para a oportunidade. 
Acredito que, se estas empresas encontrarem melhor 
oportunidade para o capital fora do Brasil, não 
hesitarão em vender estes ativos, visto que não tem 
qualquer outro motivo para estar no Brasil que não 
seja remunerar o capital investido.

revista iBEF: a top down possui como clientes 
grandes operadoras de saúde. Qual a sua opinião 
sobre esse mercado para os próximos anos?

Creio que haverá uma redução na quantidade de 
operadoras de planos de saúde. A agência reguladora 
vem ampliando o rol de procedimentos que as 
operadoras devem garantir aos seus segurados. Além 
disso, existem as manifestações do Judiciário, impondo 
às empresas atendimento preliminarmente negados. 
Estas empresas, para sobreviverem financeiramente, 
terão que ter porte, ou seja, quantidade significativa 
de beneficiários. Por este motivo acredito que as 
pequenas operadoras se fundirão ou serão absorvidas 
pelas maiores. 

José Aymberê, diretor 
da Top Down e 
Dr. Baptista Ismael 
Machaieie, diretor 
geral do INSS de 
Moçambique.
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Perfil

Revista IBEF: Como vê o atual momento 
econômico brasileiro e mundial?
 Penso que a economia americana está se 
recuperando. Com isto,acredito que a economia na 
Europa também vai dar sinais de recuperação em 
curto prazo. O Brasil perdeu a grande oportunidade 
de crescer com solidez nosanos de governo Lula 
onde ventos favoráveis sopraram e não foram 
aproveitados. Um grave problema do governo 
brasileiro é a incompetência. Poucas coisas 
importantes estão sendo feitas. O governo tem 
se fixado na intervenção nos preços, em diminuir 
impostos setoriais, deixando em segundo plano o 
investimento em infraestrutura que poderia melhorar 
a eficiência da economia. 

Revista IBEF: Poderia exemplificar os principais 
problemas no Brasil? 
 Mesmo com o preço da gasolina sendo 
artificialmente mantido, a inflação está na faixa dos 
7% ao ano, quando um máximo aceitável estaria 
em torno de 4%. A política de estimular a oferta só 
tem feito incrementar a inflação. Basta repararmos 
que na última década o “gap” entre o comércio e a 
produção foi da ordem de 120%para 30%. A carga 
tributária brasileira, uma das mais altas do mundo, 
está em 36% do PIB e o governo dá mostras que 
pretendeelevá-la ainda mais. Os gastos públicos 
aumentaram neste período quase 10%. O governo, 
a cada momento, aumenta suas despesas, reduz 
suas receitas com subsídios inúteis, utiliza grande 
parte da receita com pagamento do funcionalismo, 
pagamento de aposentadorias e pagamento de 
benefícios diversos, reservando menos de 10% do 
orçamento para investimentos. Além disso, há o 
problema da perda da credibilidade fiscal, quando 
se observam as diversas manobras contábeis que 
o governo vem executando para cumprir metas 
estabelecidas.

Revista IBEF: Como vê o futuro da economia 
brasileira?
 Se a previsão para 2013 de déficit de US$ 75 
bilhões nas contas externas se materializar, ainda 
queo país tenha mais de US$ 300 bilhões em reservas 
internacionais, com um déficit anual deste tamanho 
essas reservas logo se extinguirão. Já se percebe em 
2013 a queda no nível do emprego e não se percebe 
apesar dos quase 7% do PIB investidos, qualquer 
melhora nos nossos níveis educacionais. Sabemos que 
sem qualificação os empregos tendem a se transformar 
em sub-empregos que não aumentam a produtividade 
da economia. Para agravar o nosso cenário econômico 
temos o Congresso, que além de não legislar sobre 
qualquer tema de interesse da sociedade organizada, 
passadas as recentes manifestações populares, já se 
prepara para aprovar alguns projetos que estão em 
total desacordo com a opinião pública, como, por 
exemplo, o projeto que pretende autorizar políticos 
com contas rejeitadas pela Justiça Eleitoral a se 
candidatarem. O Supremo Tribunal Federal, infiltrado 
por membros simpatizantes  do Governo, que tem se 
mantido conivente com as diversas violações que 
diariamente são perpetradas pelo Executivo contra a 
nossa lei maior. 
 Além disso, nota-se uma crescente preocupação 
do Executivo em apoiar de forma bastante intensa 
as economias dos parceiros “bolivarianos”, que são 
por definição e vocação governos não democráticos. 
O Gás Natural comprado da Bolívia acima do preço 
de mercado; a importação de médicos cubanos, sem 
salário, mas com dinheiro repassado ao governo de 
Cuba; o petróleo da Venezuela; a indenização ao 
Equador, são todos exemplos preocupantes que podem 
indicar que o governo brasileiro não só pretende  
ajudar o eixo anti-democrático da América Latina, 
como adotar em curto prazo, as mesmas convicções.

A Top Down também mantém uma equipe técnica, tanto para o desenvolvimento dos 
softwares, como para oferecer suporte e atendimento aos clientes, identificando e 

implementando novas práticas para aperfeiçoamento dos produtos. 
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Opinião

 A geração de conhecimento que pode surgir da maior 
interação entre escolas e mercado é um dos grandes 
desafios das escolas de negócio para os próximos anos.

 Uma escola de negócios é uma instituição de ensino 
superior que forma, desenvolve e atualiza gestores de 
negócios. Ainda recente no Brasil, esse conceito é 
bastante difundido nos Estados Unidos e na Europa. 
Algumas das principais universidades do mundo, 
como Harvard, Cambridge e Wharton, possuem uma 
área específica que centraliza as atividades de ensino e 
pesquisa na área de negócios.
 
 Existem também instituições criadas exclusivamente para 
oferecer programas educacionais apenas nessa área, como a 
London Business School e o INSEAD. É nesta linha de raciocínio, 
que escolas de negócios como a Trevisan, por exemplo, se 
baseiam para criar uma faculdade especializada na formação e 
no desenvolvimento de profissionais para atuar como gestores de 
negócios.
 
 Sem sombra de dúvidas, educação é um dos principais fatores 
de sucesso de um profissional. Hoje não basta se graduar em uma 
área de interesse para garantir empregabilidade, é preciso investir 
continuamente na formação profissional para se obter destaque no 
trabalho.
 
 As organizações, por sua vez, precisam investir cada vez mais 
na educação de seus colaboradores para se diferenciar e sustentar 
seu posicionamento no mercado.
 
 Se há um consenso quando se fala em carreira é o de que 
ninguém – em hipótese alguma - deve parar de estudar e de 
adquirir novos conhecimentos. As opções para profissionais à 
procura de aperfeiçoamento já são inúmeras no Brasil. A chamada 
“educação executiva” se diversificou e hoje há cursos desenhados 
sob medida tanto para jovens recém saídos da universidade quanto 
para executivos experientes.
 
 Pode-se escolher um programa integralmente presencial ou 
totalmente à distância - ou ainda a mescla das duas modalidades, 
formato que vem ganhando força com o desenvolvimento da 
tecnologia e o entendimento geral de que o contato olho no olho 
continua tendo um valor inestimável e que, por isso, não deve ser 
descartado. Os cursos das escolas de negócios costumavam estar 
associados à faixa etária entre 28 e 35 anos, condizente com o nível 
médio de experiência, mas esses limites estão se ampliando. Hoje 
temos escolas no Brasil oferecendo o “Mestrado Profissional” 
em Administração ou Economia, por exemplo, voltado para 
profissionais na faixa dos 40 anos, e também já vemos sob várias 
nomenclaturas, programas direcionados a jovens formados no 
máximo há três anos.
 
 A crise financeira internacional de 2008 provocou mudanças 
significativas na educação executiva - especialmente nas 
instituições estrangeiras. Falhas éticas demonstradas por 
executivos de ponta fizeram aumentar a preocupação das 

instituições com a parte filosófica do trabalho, as 
chamadas soft skills - as habilidades intangíveis.
 
 Assim, não basta trabalhar as áreas de 
conhecimento. É também necessário fomentar o 
pensamento crítico dos executivos na tomada de 
decisões – muitas vezes bastante complexas -  e no 
enfrentamento dos dilemas que envolvem a função 
de líder.
 
 Apesar das transformações, certos pilares da 
educação executive continuarão existindo, ainda que 

remodelados e modernizados. Os tradicionais estudos de caso 
são um exemplo: estão se tornando muito mais interativos do 
que a simples leitura seguida de discussão, como ocorria antes. 
Além da utilização de ferramentas multimídia, há a tendência 
de que os alunos sejam submetidos a estudos in loco, dentro das 
empresas, definindo estratégias de ação para problemas reais.
 
 As empresas brasileiras estão mais abertas para receber 
pesquisadores do que há alguns anos, quando temiam o vazamento 
de informações críticas. Esse acesso facilitado, na opinião de 
vários especialistas, deve ser aproveitado para enriquecer a 
experiência proporcionada pela educação executiva.
 
 Uma vez que as rápidas mudanças de trabalho no mercado 
global levam as corporações a procurarem novas modalidades 
de treinamento para sua infraestrutura humana, as parcerias com 
Institutos de Ensino tornou-se uma ferramenta diferenciada para 
a atualização dos profissionais.
 
 Considerando esta realidade, as Escolas de Negócios devem 
oferecer programas de capacitação sob medida, com as mais 
avançadas, dinâmicas e modernas técnicas de ensino do mundo 
atual, e adaptando-os de acordo com as necessidades de sua 
empresa, trazendo toda a experiência e seriedade possíveis.
 
 A geração de conhecimento que pode surgir da maior 
interação  entre escolas e mercado é um dos grandes desafios das 
escolas de negócio para os próximos anos.
 
 Entendemos que as escolas de negócios brasileiras ainda não 
são totalmente adequadas à realidade do mercado. No entanto, esta 
realidade está mudando aos poucos. Uma vez que temos inúmeras 
opções de Escolas de Negócios, precisávamos urgentemente de 
rankings para facilitar os critérios de escolha, ainda mais, levando 
em consideração os diferentes tipos de públicos.
 
 Pelo exposto, na hora de escolher uma Escola de Negócios, 
os alunos e as empresas deverão procurar uma instituição que 
tenha claro na sua missão contribuir para o desenvolvimento 
sustentável da sociedade por meio da educação e capacitação 
de executivos, empresários e empresas, tendo como negócio 
soluções educacionais para o desenvolvimento empresarial e 
como objetivo ser referência em desenvolvimento de executivos e 
empresas, focando a existência pelo forte crescimento e vocação 
para a internacionalização.

O papel das escolas de negócios.  
Galo Noriega*

* Mestre em Ciências e gerente de In Company da Trevisan Escola de Negócios.
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As perguntas corretas.

 Um sábio aforismo aproxima Voltaire, ensaísta 
e filósofo iluminista francês nascido ao final do 
sec. XVII, de Mario Quintana, poeta e jornalista 
de Alegrete, falecido em 1994 aos 87 anos, na 
cidade de Porto Alegre, onde viveu boa parte de 
seus anos. Ambos afirmavam que na vida não há 
respostas corretas. Diziam que o que de fato existe 
são perguntas corretas. E são nelas, as perguntas, 
que deveríamos focar nossos esforços, a fim de 
extrair informações de qualidade para municiar 
nosso processo decisório em relação a que caminho 
seguir nas encruzilhadas da vida.
 
 Frequentemente, vejo nos diálogos entre 
investidores e seus consultores de investimentos, 
uma preocupação enorme em descobrir qual 
aplicação será capaz de lhes oferecer o maior 
retorno. O que preocupa, é ver que pouco ou nada 
entendem sobre a natureza dos riscos envolvidos 
nos investimentos que estão prestes a alocar os 
recursos que passaram, muitas vezes, toda uma 
vida para juntar. É neste ponto que a educação 
financeira deveria focar. Em ensinar as perguntas 
corretas a se fazer antes de investir.
 
 O que deveríamos olhar primeiro, a taxa 
oferecida por um fundo imobiliário, ou de qual 
imóvel estamos nos tornando proprietários ao 
comprarmos as cotas do fundo? O que parece 
mais importante, saber quanto rendeu um fundo 
multimercado nos últimos anos, ou a consistência 
com que esta performance foi atingida. Qual 
deveria ser a prioridade do investidor ao comprar 
um fundo de renda variável, saber sobre as ações 

Eduardo Moreira*

que formaram o portfólio do fundo no período de 
análise, ou entender como é o processo decisório e de 
controle de risco da equipe de gestão?
 Lembro-me de quando ainda estava na faculdade, 
e pagava meu curso de Engenharia com aulas 
particulares que lecionava  de matemática e física. 
Certa vez, um de meus alunos, procurou-me para 
aprender a solucionar inequações do segundo grau. Na 
escola, a orientação que lhe deram fora que decorasse 
a formula de Bhaskara. O problema é que meu aluno 
não tinha ideia do que fazer com aquela fórmula. 
Decidi então voltar aos conceitos básicos de soma, 
subtração, igualdade e desigualdade, algo que ele 
deveria ter compreendido já há quase dez anos, para 
só então seguirmos em frente com as fórmulas. Em 
poucos dias as operações mais complexas pareciam 
já fazer sentido, e formou-se como melhor aluno do 
curso naquele ano.
 
 Entender os conceitos básicos sobre investimentos 
não só ensina a fazer as perguntas corretas, como 
pode tornar o processo de investir divertido. Afinal, 
risco não é algo de natureza boa ou ruim. A definição 
de risco é a de incerteza. Significa a incapacidade de 
prever o que acontecerá adiante. Pode ser melhor ou 
pior do que aquilo que desejamos. Para saber, porem, 
que possibilidades esperar, somente compreendendo 
de forma clara estes conceitos. Sou da teoria  que 
todos temos o direito de ganhar ou perder dinheiro 
em nossas aplicações. Faz parte do jogo. O que não 
deveria fazer parte do jogo é perder dinheiro naquilo 
que não entendemos, ou onde não estamos esperando. 
Isto é educar um investidor.

* Sócio-fundador da Brasil Plural .
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 O mercado de segurança eletrônica do Brasil está a todo 
vapor. Se em 2011 as empresas do setor faturaram algo em 
torno de R$ 1,2 bilhão, a estimativa, segundo a Security 
Industry Association (SIA), é de que valor seja triplicado 
até 2017, alcançando a histórica marca de R$ 3,17 milhões 
de reais. Um grande impulso para um crescimento tão 
significativo nesse setor são os jogos esportivos que 
acontecem no Brasil nesse período: é preciso estar com um 
país preparado e seguro para receber pessoas do mundo 
inteiro que desejam apreciar as Olimpíadas e a Copa do 
Mundo em um ambiente que não seja hostil. O mercado 
brasileiro já está preparado para atender à demanda de 
produção de equipamentos desse setor: nosso país conta 
com cerca de 10 mil empresas encarregadas de fabricar e 
distribuir equipamentos de segurança. Entre esse mercado 
bastante competitivo, nós da Intelbras estamos felizes em 
dizer que conquistamos um espaço bastante significativo 
nesse setor.
 
 Nossa fatia nesse nicho competitivo foi confirmada 
ainda em 2009, através de um convite que recebemos 
para participar com nossos equipamentos de segurança 
do filme Tropa de Elite 2, dirigido por José Padilha e 
estrelado pelo ator Wagner Moura. A nossa marca foi 
lembrada devido a qualidade, versatilidade, confiabilidade 
e robustez dos equipamentos. Para o filme foram usados 
14 câmeras profissionais, seis Speeds Domes, um Teclado 
IP, cinco DVRs e dois Switches, tudo montado em apenas 
três dias. A procura por nossos produtos nos deixou muito 
lisonjeados e satisfeitos em saber que o nome Intelbras 
está ligado à qualidade e segurança atreladas a esse tipo de 
produto. Para se ter uma ideia, a maior fatia do mercado 
de segurança eletrônica ainda corresponde ao segmento de 
videovigilância, com 39,6% dos artigos comercializados. 
Sistemas de controle de acesso ocupam 20,8%, sensores 
representam 19,2% elementos de detecção contra 
incêndios representam 10,4% e 10% para outros tipos de 
artigos eletrônicos.
 
 Apesar da maioria dos produtos serem procurados para 
instalações empresarias e instrucionais, com 90,9% das 

vendas de 2012, os clientes residenciais mostram-se cada 
vez mais próximos e inclinados às novidades do setor. 
Esse aumento da procura se deve às novas e atraentes 
tecnologias, além de uma divulgação maior que vem 
acontecendo no ramo. A Intelbras procura adequar-se a 
essas demandas, sempre explorando as novidades e novas 
tecnologias da área. Este ano estivemos presentes pela 
sexta vez consecutiva na Feira Internacional de Segurança 
(EXPOSEC), maior evento de segurança eletrônica da 
América Latina. Apresentamos 135 novidades entre 
nossos três setores: Segurança Eletrônica, Telecom e 
Redes. Somente na área de segurança eletrônica expomos 
70 itens exclusivos como câmeras e mini câmeras das 
mais variadas tecnologias, como digital infravermelho, 
IP, PTZ (PTZ vocabulário técnico de quem trabalha no 
segmento, não é do conhecimento comum. Usaria “Speed 
Dome” ou “Câmera Movel”), de uso residencial, para 
grandes aplicações como shoppings e estádios, centrais 
de alarmes, cerca elétrica, gravadores digitais com touch 
screen e rede, sensores infravermelho, além de aplicativos 
para sistema Android e iOS.
 
 Para este ano, a nossa expectativa é avançar 
pontualmente nas três unidades de atuação da empresa, 
aumentar o portfólio de produtos e a participação no 
mercado. Contando com a nossa rede de assistências 
técnicas em todo o mercado brasileiro, o que nos permite 
ter alcance nacional na oferta de produtos e soluções. 
Nossas certificações, como a ISO 14001 na matriz e a ISO 
9001 também na matriz, parque fabril II em SC e filial MG, 
nos abrem cada vez mais mercado, e confiança junto aos 
consumidores. Estamos presentes em todo Brasil com 40 
mil pontos de venda de varejo e em 18 mil revendedores 
corporativos, além dos países da América Latina (onde 
somos líder em telecomunicações) e África. A mais recente 
aposta de mercado é uma sede da filial no México, onde já 
atuamos há oito anos, porém desde setembro de 2012 em 
Segurança Eletrônica e estamos nos posicionando no país, 
ofertando ao mercado produtos e soluções das nossas três 
áreas de atuação.

Mercado de segurança 
eletrônica é destaque no Brasil.  

José Carlos Viana *

* Diretor da Unidade de Negócios de Segurança Eletrônica da Intelbras.
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 A partir de 1º de janeiro de 2014, 
contadores, assessores, auditores 
ou conselheiros contábeis devem 
informar ao Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras (COAF) 
qualquer transação suspeita na compra 
e venda de imóveis, estabelecimentos 
comerciais ou industriais, participações societárias ou 
outras transações de qualquer natureza, suspeitas de 
lavagem de dinheiro ou terrorismo.  A determinação 
é do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
que aprovou, no final de julho, a resolução CFC nº 
1445/13, regulamentando alguns artigos da lei nº 
9613/98 que obriga contadores a denunciar operações 
suspeitas.
 Não obstante o código de ética que rege as 
atividades dos profissionais da área Contábil já prever 
a atuação do profissional frente a possíveis operações 
ilícitas com o declínio do serviço contratado de forma 
a não se associar com a prática, a nova resolução irá 
impactar todo o processo de trabalho dos contadores, 
desde a etapa de aceitação do cliente e do serviço 
até o arquivamento e manutenção da documentação 
pelo prazo de cinco anos, culminando com a 
obrigatoriedade do reporte ao COAF.
 Em razão das ferramentas digitais que o mundo 
corporativo dispõe, além dos prestadores de serviço 
de consulta a pessoas e empresas com cadastro 
negativo ou com envolvimento em processos de 
lavagem de dinheiro, a etapa de qualificação dos 
clientes, preliminar à aceitação do respectivo cliente 
e do serviço, poderá deixar à margem dos serviços 
profissionais de contabilidade, algumas entidades ou 

pessoas físicas que, comprovadamente, 
estão relacionadas ou foram associadas 
aos crimes de lavagem de dinheiro ou 
terrorismo. 
 Para a execução do processo de análise 
também deverão ser implementados 
treinamentos corporativos e controles 

de monitoramento sobre os serviços prestados. Os 
profissionais deverão estabelecer novos reportes a 
serem direcionados ao COAF, em até 24 horas, para 
relato de operações com indícios de crime de lavagem 
de dinheiro ou terrorismo e, para os casos de não 
ocorrência de situações dessa natureza, os profissionais 
de contabilidade deverão emitir declarações anuais 
que informem a inexistência de operações desse 
tipo. Além das exigências descritas anteriormente, os 
profissionais da área contábil deverão manter as bases 
de dados que contemplem a análise cadastral de seus 
clientes e serviços, bem como de eventuais operações 
contratadas, por no mínimo cinco anos.
 Importante destacar que o COAF recebe, 
diariamente, por parte das instituições financeiras, 
informe contendo as operações suspeitas realizadas 
pelos clientes dessas instituições, de acordo com 
métrica pré-estabelecida. De posse desse informe 
e das declarações entregues pelos profissionais do 
ramo de contabilidade, o COAF poderá acionar os 
respectivos Conselhos Regionais de Contabilidade 
para fiscalizar e punir determinados profissionais que 
emitiram declarações imprecisas.
 Dessa forma, a nova resolução irá alterar de forma 
significativa o mundo corporativo, tornando-o mais 
transparente e confiável.

 Nova resolução do CFC e 
o papel da ciência contábil.  

Fabiano Barbosa*

* Gerente da PwC Brasil e especialista em auditoria.
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 DNA do inovador.

Publicado pela hSM, de Clayton M. 
Christensen com colaboração de Hal 
Gregersen e Jeff Dyer, a obra explica 
como desenvolver as cinco competências 
fundamentais para ser um profissional 
inovador. Segundo o livro, apesar de 
existir um “DNA” da inovação, qualquer 
pessoa pode desenvolver as habilidades 
que permitem pensar de forma inovadora. 
Christensen ilustra com exemplos reais que 
é possível mudar a essência de uma pessoa para que 
se torne mais do que um executor. O livro traz ainda 
um teste por meio do qual o leitor consegue calcular 
o seu “DNA Inovador”. A leitura é fundamental para 
profissionais que querem fortalecer sua capacidade 
de trazer ideias novas.

Depois de entrevistar fundadores e CEOs 
de diversas empresas — entre elas Apple, 
Amazon, Google e Skype —, os autores 
identificaram o comportamento dos maiores 
inovadores do mundo e descobriram as 
cinco habilidades que diferenciam os 
inovadores dos profissionais comuns: 
associar, questionar, observar, trabalhar em 
rede, experimentar. Em DNA do Inovador, 

os autores  demonstram como qualquer pessoa pode 
desenvolver essas cinco ha¬bilidades, necessárias 
para se tornar um inovador de ruptura. Prático e 
instigante, DNA do Inovador é fundamental para 
pessoas e equipes que querem fortalecer sua 
capacidade inovadora.

Anuncio GAIA repete
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 Os números da indústria naval brasileira indicam 
que o setor só cresce, e as expectativas são ainda 
maiores. Segundo dados do primeiro trimestre 
de 2013, do Sindicato Nacional da Indústria da 
Construção e Reparação Naval e Offshore (Sinaval), 
373 embarcações, dentre eles cargueiros, rebocadores, 
porta-contêineres, petroleiros, navios-sonda, entre 
outros, estão em construção nos estaleiros nacionais. 
O número das encomendas, somente para o setor de 
óleo e gás, é de 373 embarcações, o que representa 
um total de US$ 40 bilhões até 2020. Ainda de acordo 
com o sindicato, foram gerados até junho de 2013, 
mais de 73 mil empregos. Há dez anos, esse número 
era de pouco mais de sete mil. 
 Para assegurar a capacidade local de construção 
naval para o transporte marítimo, o setor conta com 
o Fundo de Marinha Mercante (FMM), como fonte 
de recursos. Os desembolsos deste ano, somente 
no primeiro semestre, somaram R$ 595 milhões, 
divididos entre o Banco do Brasil – R$ 412 bilhões 
– e o BNDES, com R$ 183 milhões. Os desembolsos 
desde 2001 já somam R$ 19,3 bilhões. 
 A relação de projetos com prioridade de 
financiamentos ao setor naval e offshore soma R$ 
17,269 bilhões. Dentre os projetos de investimento 
estão estaleiros (6), apoio marítimo (27), petroleiros 
(12), navios mercantes (2), balsas e empurradores 
(37) e navios-sonda (8). É a primeira vez que será 
financiado esse tipo de navio. A Sete Brasil obteve 
prioridade para a construção de oito sondas no valor 
de R$ 10,289 bilhões. 

 Grande parte deste salto do setor se deu por meio 
do Programa de Modernização e Expansão da Frota 
da Transpetro (Promef), que integra o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC2) do Governo 
Federal. O objetivo é a construção de navios no Brasil, 
com índice de nacionalização de 65% na primeira 
fase e 70% na segunda, com a utilização de estaleiros 
modernos. 
 Nos últimos anos, três estaleiros foram criados 
com a criação do Promef: os estaleiros Atlântico Sul 
e Vard Promar, ambos em Pernambuco, e o Estaleiro 
Rio Tietê, em Araçatuba, interior de São Paulo. Só 
nos últimos 18 meses, cinco novos e modernos navios 
entraram em operação. Estão em implantação os polos 
de construção naval da Bahia e do Espírito Santo e, em 
operação, os de Amazonas, Pará, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do 
Sul.
 A previsão para o setor é de grande expansão. De 
acordo com um estudo “Global Marine Trends 2030”, 
produzido pelas empresas Lloyd’s Register, QinetiQ 
e Strathclyde University, que avalia o futuro da 
indústria marítima do mundo,  até 2030, o comércio 
mundial deverá passar dos atuais 9 bilhões para 19 
bilhões de toneladas anuais. Em todos os cenários 
internacionais, é surpreendente o forte crescimento. 
A atividade de construção naval para o comércio 
marítimo, a produção offshore de energia e o poder 
naval serão essenciais para gerar empregos e atrair 
investimentos.

Os números da indústria naval brasileira
sinalizam crescimento.  
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Anuncio Multi repete

Usando tecnologia de ponta como: SAP R/3, Navis 
SPARCS e também software proprietário, 
oferecemos rastreamento em tempo real de toda a 
cadeia logística.

Av. Nilo Peçanha 11 - Grupo 405, Rio de Janeiro, Brasil - 20.020-100
Tel +55 21 3095-6600  |  Fax + 55 21 2262-9486
contato@multiterminais.com.br

www.multiterminais.com.br

Operamos dois terminais adjacentes no Porto do Rio de 
Janeiro, o Terminal de Contêineres MultiRio e o Terminal 
de Veículos MultiCar, ambos sob concessão da Cia Docas do 
Rio de Janeiro.

Localizados estrategicamente nas cidades do Rio de Janeiro, 
Resende e Juiz de Fora, recebemos cargas importadas e a 

exportar sob diversos regimes aduaneiros.

Geograficamente localizado entre os principais aeroportos 
brasileiros, o Aeroporto Presidente Itamar Franco está 
equipado para decolagem e pouso dos maiores aviões 
cargueiros e de passageiros.

Através da nossa rede integrada de portos marítimos, portos 
secos e terminais aeroportuários, oferecemos soluções 

customizadas de logística integrada.
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Claudio Czarnobai*

 Diante de um cenário 
macroeconômico de longo prazo 
positivo, o brasileiro já possui 
condições de “trabalhar” melhor 
seu dinheiro, principalmente o 
excedente em comparação ao que 
acontecia há dez anos. Impulsionado 
por condições mais favoráveis, 
como maior renda média real, 
menor desemprego e maior acesso 
ao crédito, o brasileiro está muito 
mais confiante com a sua situação 
econômica, especialmente refletida em sua condição 
financeira: fluxo de caixa, investimentos de curto e 
longo prazo e imobilizados, fazendo um paralelo com 
o assunto em questão.

 Mesmo com as situações de atenção que 
acompanhamos recentemente, tais como o forte 
aumento da inflação; o aumento do endividamento; 
da inadimplência; o descompasso do investimento 
em infraestrutura versus o aumento do consumo das 
famílias e de toda a tensão política das manifestações 
políticas, é inegável que a situação econômica do 
brasileiro está mais favorável do que no passado, uma 
vez que notamos o maior acesso a produtos e serviços, 
diminuição da pobreza extrema e consolidação da 
“famosa classe C”, tão em voga nos últimos anos.

 Esta evolução econômica do brasileiro pode 
ser observada propriamente no consumo, mas, 
principalmente, na qualificação deste consumo, 
fato que se identifica em diversas categorias de 
produto, ao passo que os segmentos e marcas de 
maior valor agregado ganham participação na cesta 

de compras do consumidor. Isto 
é, o brasileiro passa a acessar 
novas categorias de consumo, em 
função de um passado em que 
havia uma demanda reprimida, 
mas também, mais do que isso, 
passa a acessar novos segmentos 
mais qualificados. Ou seja, não 
há dúvidas que a vida econômica 
do brasileiro realmente melhorou 
com o passar dos anos.

 Tendo este panorama como pano de fundo, o 
que chama atenção nesta nova “fase econômica do 
Brasil” é o desenvolvimento de uma mentalidade que 
concilia o aumento e a qualificação do consumo com 
investimento do dinheiro excedente e preocupações 
com o longo prazo. Pegando como base uma série 
de estudos e pesquisas realizadas pela Nielsen, 
conseguimos identificar algumas características do 
investidor brasileiro e também os principais atributos 
que se destacam em comparação aos demais países 
do mundo. 

 Podemos dizer que o investidor brasileiro possui 
três características fundamentais: é conservador, 
como a maioria dos demais países emergentes; é 
desconfiado das opiniões referentes a como, quanto 
e onde investir; e, por fim, conhece pouco as opções 
de investimento para diversificar seu portfólio. Todas 
refletem também nos demais países da América 
Latina, porém o brasileiro é quem puxa a vanguarda 
da região, tendo alguns indicadores mais próximos aos 
dos países desenvolvidos do que os demais latinos.

 O investidor brasileiro em 
uma nova realidade econômica.  
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* Gerente de atendimento da Nielsen.

 O conservadorismo é próprio dos países 
emergentes por uma questão óbvia: as faixas sociais 
menos abastadas possuem menos recursos excedentes 
e, portanto, menor tendência a utilizar os recursos em 
investimentos. Entretanto, no Brasil há uma questão 
histórica mais latente que agrava a situação: o país 
conviveu durante anos com as mais altas taxas de juros 
do mundo, aliada a um grande período de hiperinflação. 
Ou seja, o brasileiro nunca foi acostumado à equação 
nata de investimento: alto retorno e baixo risco. 
Assim, é natural o conservadorismo ou até mesmo 
a descrença no investimento como uma importante 
forma de maximizar os retornos. Aproximadamente 
73% dos investidores brasileiros entrevistados 
afirmaram aceitar nenhuma ou pequena flutuação/
volatilidade dentro do seu rol de investimentos, sendo 
que aqueles que disseram aceitar nenhuma flutuação 
chegam a 38% dos investidores, resultado muito 
superior à média da América Latina (que atinge 26%), 
sendo que a região se mostrou a mais conservadora 
do planeta.

 A desconfiança do investidor brasileiro recai 
sobre as maneiras de formar opinião sobre opções de 
investimento. Quase metade dos entrevistados confia 
apenas em si mesmo; 18% confiam em dicas sobre 
investimentos de especialistas ou porta-vozes na TV, 
rádio e internet; 17% confiam em amigos, parentes 
e colegas, e apenas 16% confiam em planejadores 
e conselheiros financeiros de bancos e agências. Ou 
seja, a autoconfiança é o que mais dirige o investidor 
na formação de opinião e na tomada de decisão de 
como utilizar os serviços financeiros. Neste quesito, o 
brasileiro não se diferencia muito dos investidores dos 

outros países, pois a média global da “autoconfiança” 
também se aproxima a do nosso país. 

 Por fim, a pouca diversificação do brasileiro com as 
opções de investimento também chama atenção. Hoje, 
diferente de praticamente todos os demais países, o 
principal produto de investimento do brasileiro são os 
Fundos de Investimento Aberto e os de Renda Fixa, 
enquanto nos outros países fora da América Latina, 
as Ações se destacam dos demais. Por exemplo, dos 
investidores asiáticos, mais de 70% investem em ações 
e possuem o portfólio mais diversificado, chegando 
a quase 3 produtos de investimentos diferentes, 
enquanto o do brasileiro é menos de 2.

 Vemos que o consumidor brasileiro vem 
diversificando a forma de utilizar seus recursos 
excedentes e vê o investimento como opção, 
principalmente, como fonte de “segurança”, 
vislumbrando o médio e longo prazo, uma vez que o 
“monstro” da inflação volta a assolar nosso dia-a-dia e 
os números de endividamento e inadimplência também 
crescem. Isto é, após a fase de desenvolvimento da 
sua própria “infraestrutura” (casa própria mobiliada, 
carro, viagens, consumo de novas categorias de 
produtos e serviços etc.), o consumidor tende a migrar 
cada vez mais para o investimento como opção de 
garantia do futuro da sua família. Entretanto, este 
investidor ainda conhece pouco sobre o assunto e se 
arrisca menos. Todo esse ciclo faz parte de uma nova 
realidade econômica na qual estamos inseridos hoje, 
e o desenvolvimento do ato de investir ocorrerá junto 
com a melhoria econômica e social do país ao longo 
dos anos.

 “Vemos que o consumidor brasileiro vem diversificando a forma de utilizar 
seus recursos excedentes e vê o investimento como opção, principalmente, 
como fonte de “segurança”, vislumbrando o médio e longo prazo, uma vez 

que o “monstro” da inflação volta a assolar nosso dia-a-dia e os números de 
endividamento e inadimplência também crescem.”
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Nacional

Elancers promove a primeira Certificação 
internacional em NBI Brain Profile no país

 Testes de avaliação do perfil de empregados começam 
a fazer parte do dia a dia das áreas de recrutamento 
das empresas brasileiras, que buscam essencialmente 
colocar a pessoa certa no lugar certo. A prova de que 
esse é um mercado em expansão no Brasil está no fato de 
que o país recebeu em setembro a primeira Certificação 
Internacional NBI Brain Profile, que aconteceu em São 
Paulo e foi promovida pela Elancers, maior empresa 
de sistemas de recrutamento e seleção do Brasil e 
representante exclusiva do teste no Brasil.
 Criado pelo sul-africano Kobus Neethling nos anos 
80, o Neethling Brain Instruments (NBI) é um teste 
que se propõe a avaliar o modo de pensar de cada 
pessoa, tornando claras as formas de se relacionar, 
comunicar, aprender, ensinar, trabalhar e liderar de 
cada profissional. Segundo Cezar Tegon, presidente da 
Elancers, o teste ajuda a determinar ainda a capacidade 
de adaptação e flexibilidade em situações de mudança de 
cada empregado, o que é algo muito útil para o momento 
atual das empresas brasileiras, que são desafiadas a 
ampliarem a produtividade e a competir em um mercado 
cada vez mais global. 
 “O Brasil tem uma taxa média de turnover de 37% 
ao ano, o que significa que em três anos, no máximo, 
a maioria das empresas terá trocado quase todos os 
empregados. Em alguns setores da economia, esse 
turnover supera os 70% ao ano, o que é algo desastroso, 
pois amplia significativamente os custos com contratação 
e demissão de empregados. Uma forma de reduzir 
esse turnover é conhecer de modo mais profundo o 
perfil daqueles profissionais que a organização está 
contratando e é com esse objetivo que trouxemos o NBI 
Brain Profile ao Brasil”, explica Tegon, acrescentando 
que a maioria das empresas que aplicam testes de perfil 
no Brasil estão utilizando metodologias consideradas 
ultrapassadas, como o DISC, criado na década de 30 do 
século passado.  

 A Certificação Internacional NBI Brain Profile é a 
primeira do gênero no Brasil e tem por objetivo capacitar 
profissionais para utilizarem  a metodologia que promete 
melhor entendimento dos processos de pensamento e 
tomadas de decisão das pessoas no âmbito das empresas, 
da família e até de equipes esportivas. 

 A Elancers distribui o teste com exclusividade no 
Brasil por meio de suas soluções de e-Recruitment, de 
modo automatizado e pela Internet. Com o encontro, 
a empresa busca tornar o teste mais conhecido pelos 
profissionais que atuam nas áreas de atração e seleção de 
pessoas. O teste tem aplicações nas áreas de RH, gestão 
de equipes, gestão da mudança, orientação profissional, 
orientação vocacional, orientação familiar e até para 
times, com o desenvolvimento dos atletas e do espírito 
de equipe.

 Empresa líder no mercado de sistemas de 
recrutamento e seleção. Multinacional brasileira, com 
atuação na América Latina, Estados Unidos e Europa. 
Desenvolveu um sistema de gestão de recrutamento e 
seleção com mais de 12 milhões de currículos e 9.000 
empresas participantes. Veja www.elancers.net

 Como o criador do Neethling Brain Instruments 
(NBI™), o Dr. Kobus Neethling tem defendido a 
importância do papel da personalidade tanto para a 
criatividade quanto para a capacidade de mudança 
pessoal e organizacional. Ele é autor de mais de 70 
livros e é reconhecido também como autor de séries 
de televisão que abordam o tema da criatividade como 
Eureka, Courage e Out of The Box.
 Sul africano de origem, Neethling é o fundador e 
diretor da Fundação para a Criatividade Sul-Africana. Tem 
mestrado, doutorado e pós-doutorado em universidades 
da Cidade do Cabo e Potchefstroom (África do Sul) e 
Geórgia (EUA), sempre desenvolvendo pesquisas na 
identificação e desenvolvimento de comportamento 
criativo. Palestrante premiado, teve seu nome incluído 
na relação dos 500 líderes mais influentes apresentada 
pelo American Biographical Institute.

Mercado de testes profissionais 
amadurece no Brasil.  
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Experiência e a melhor solução.

A Branco Consultores, há 11 anos 

tem um simples objetivo:

conquistar a confiança dos nossos clientes,

trazendo as melhores soluções.

ESPECIALIDADES: >> CONSULTORIA TRIBUTÁRIA

>> ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA

>> PERÍCIAS CONTÁBEIS 

SÃO PAULO
Rua Vergueiro, 2087 - Cj. 101
Vila Mariana
São Paulo - CEP 04101-000
Tel. 11 5087 8910
Fax. 11 5087 8810

RIO DE JANEIRO
Rua Sete de Setembro, 111 - 7º andar
Rio de Janeiro - CEP 20050-002
Tel. 21 3231 5900
Fax. 21 2531 9388

brancoconsultores.com
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Jurisprudência

 A carga tributária no Brasil é extremamente 
elevada. O excesso de tributação inviabiliza muitas 
operações nas organizações. Num país em que o 
ônus tributário corresponde a quase 40% do PIB, a 
importância de uma gestão tributária eficiente nas 
empresas é questão de primeira ordem.
 São exigidos no nosso país dezenas de tributos, 
entre impostos, taxas e contribuições tais como: IRPJ, 
CSLL, PIS, COFINS, INSS entre outros.
 O Brasil possui um dos sistemas tributários mais 
complexos do mundo e todos os anos se alteram 
centenas de normas (leis, decretos, instruções 
normativas, atos, etc.) sem contar com as inúmeras 
obrigações acessórias que uma empresa deve cumprir 
tais como: declarações, formulários, guias, livros e por 
ultimo com os arquivos digitais - SPED denominado 
“Big Brother Fiscal”.
 Neste sentido, o enorme volume de informações, e 
as constantes mudanças no âmbito tributário acabam 
dificultando as rotinas e o planejamento.
 Diante desse contexto os responsáveis pelo setor 
de tributos das empresas acabam sendo prejudicados 
devido ao curto tempo que eles têm para se dedicarem 
ao estudo das legislações tributárias , bem como suas 
alterações, acarretando assim em possíveis equívocos 
e incorreções nos cumprimentos das rotinas e 
recolhimentos dos tributos.

 Desta forma, uma gestão tributária eficaz, 
organizada e com profissionais capacitados pode 
evitar muitas inconsistências como: recolhimentos 
a maior de tributos o que pode acarretar em menor 
competitividade em relação a concorrentes e 
recolhimentos a menor que podem resultar em sanções 
fiscais para as empresas.
 O gestor pode ser fundamental também atuando 
no planejamento tributário, a fim de gerar opções para 
redução da carga tributária, através da utilização dos 
regimes especiais e benefícios fiscais concedidos pelo 
governo, e na aplicação de teses e decisões inclusas 
no nosso direito tributário.
 O reflexo de uma má gestão tributária pode ser 
visto na arrecadação da Receita Federal do Brasil que 
triplicou nos últimos dez anos com as autuações e 
penalidades realizadas em fiscalizações nas empresas, 
principalmente após o uso intensivo da tecnologia e 
cruzamento dos dados com a chegada do SPED.
Diante de tantas informações a serem absorvidas e da 
grande complexidade do nosso sistema tributário a 
gestão tributária é a chave para o sucesso de qualquer 
organização e para as empresas que buscam sobreviver 
em um mercado cada vez mais competitivo.

 A importância da gestão
tributária nas empresas.

Rafael de Pádua Coimbra Barbosa*

* Contador da Pactum Consultoria Empresarial.

“A carga tributária no Brasil 
é extremamente elevada. 
O excesso de tributação 
inviabiliza muitas operações 
nas organizações.”
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Nacional

Mercado editorial estima que Vale-Cultura 
terá impacto positivo na venda de livros.

 O Vale-Cultura, que está sendo colocado em prática com 
a instrução normativa publicada no Diário Oficial da União, 
deverá ser eficaz para impulsionar o consumo de livros, revistas, 
jornais, cinema, teatro e outros itens.

 Os trabalhadores com renda de até cinco salários mínimos 
terão 50 reais mensais para consumir bens culturais. Meta é de 
um milhão de pessoas no primeiro ano e 17 milhões quando o 
programa estiver todo implantado.

 A presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL), Karine 
Pansa, faz duas projeções, mostrando o impacto que a medida 
poderá ter no mercado editorial:

• No primeiro ano, sendo contemplado um milhão de 
trabalhadores, se cada indivíduo inicialmente beneficiado 

comprar um livro por mês, serão 12 milhões de exemplares 
anuais. Isso significa quase 5% dos 268,56 milhões vendidos 
em 2012 nas livrarias e outros canais de comercialização ao 
público final, conforme números da última pesquisa sobre 
produção e vendas, realizada pela FIPE, para a CBL e SNEL.

• Se levarmos em conta o cumprimento da meta final de 
17 milhões de pessoas, um livro por mês por trabalhador 
contemplado significaria 204 milhões de exemplares por ano. 
Ou seja, um acréscimo de 76% em relação a todos os exemplares 
vendidos ao mercado em 2012.

 “O programa, portanto, está no caminho certo. Contribuir 
para que a sociedade aproprie-se do patrimônio do conhecimento 
é um dever crucial do Estado”, salienta Karine Pansa.
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Opinião

 A indústria de mineração no Brasil está 
prestes a enfrentar uma grande mudança com 
a criação do novo Código de Mineração. 
O documento traz uma série de alterações 
nas regras de funcionamento do segmento, 
um dos mais importantes do país, e pode 
ser considerado um avanço necessário para 
a área que hoje vive uma nova realidade. 
Alterado através do projeto de Lei 5.087, de 
2013, o marco regulatório já passou pela Câmara e se 
encontra no Congresso para avaliação.

 Carregando uma boa dose de complexidade, 
o novo marco tem 59 artigos e já recebeu mais de 
370 emendas parlamentares. Entre os assuntos, o 
novo documento abrange temas complexos como 
o aumento da alíquota da Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), o 
chamado royalty da mineração, estabelecido pela 
Constituição de 1988, no artigo 20, parágrafo 1º. Com 
a nova proposta, a alíquota-base da CFEM passa de 
2% para o teto de 4%. Além disso, não mais seriam 
possíveis as deduções das despesas com seguros 
e transportes (o que acaba por prejudicar aquelas 
minas que se encontrem distantes das unidades de 
beneficiamento), mantendo-se apenas as deduções 
das despesas com tributos. Ainda que a nova regra 
nos pareça mais restritiva, ao prever a possibilidade 
de dedução dos tributos efetivamente pagos, ao 
passo que a norma vigente define serem dedutíveis 
os tributos incidentes sobre a comercialização do 
produto mineral. 

 Estão previstas outras mudanças no setor, como 
alterações na estrutura com a criação do Conselho 
Nacional de Política Mineral e da Agência Nacional 
de Mineração (ANM) e extinção do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM); mudanças 
no contrato de Concessão para Pesquisa e Lavra e 

nas licitações, que serão definidas pelo 
Conselho Nacional. 

 Antes mesmo de ser colocado em 
prática, o novo marco regulatório já 
provoca discussões. De um lado, os 
profissionais acreditam que ela vá aquecer 
o segmento, abrindo novas oportunidades 
e dando um formato mais delineado para 

a exploração de minério que deve ficar parecido 
com o de petróleo. De qualquer forma, haverá 
necessidade de ter profissionais com experiência 
técnica e conhecimento estratégico para estruturar 
o retorno sobre o capital investido com expertise 
para viabilização do negócio. Além disso, espera-se 
ganhar dinamismo no trâmite de licenças criando 
mais oportunidades para a cadeia de exploração de 
minério. 

 Por outro lado, alguns envolvidos no setor como os 
construtores e fornecedores de materiais precisarão de 
níveis gerenciais para gestão de contratos e operações. 
Acompanhando os desdobramentos de perto, as 
grandes companhias serão as mais atingidas com o 
novo marco, principalmente por causa do aumento da 
carga representada pelas alterações na CFEM. 

  Discussões à parte, há uma preocupação adicional 
que é a estagnação do setor à espera do novo marco, 
o qual espera-se que seja aprovado de pronto (ainda 
que não nos pareça que vá ocorrer de maneira tão 
célere assim). O governo tem liberado uma ou outra 
portaria de lavra, mas há muito tempo não emite 
nenhum alvará de pesquisa e, estima-se que haja 
milhares de pedidos de pesquisa em aberto no DNPM. 
De qualquer forma, esse é o momento para o setor e 
o governo acertarem o ponto ideal para as ações que 
envolvem o setor e que vão delinear a indústria por 
pelo menos nos próximos 50 anos.

 Mineração à espera do novo marco.  
Luis Wolf Trzcina*

* Gerente da área de tributos internacionais da KPMG Brasil.
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Nacional

 Mais inflação, menos crescimento. Essa é a 
previsão de economistas do mercado financeiro, que 
reduziram sua estimativa para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano de 
5,83% para 5,82%.  Além disso, segundo o relatório 
Focus, que mede o comportamento do mercado 
econômico, a estimativa de expansão econômica 
recuou de 2,30% para 2,28%. 

 O relatório, que é feito com base em pesquisas 
com mais de 100 instituições financeiras, indica 
um aumento da inflação para 2014 de 5,84% 
para 5,85%. Para o presidente do Banco Central, 
Alexandre Tombini, os números ainda são positivos 
se comparados aos de 2012 (5,84%), e diz acreditar 
na desaceleração da inflação neste ano. 

 No último ano do mandato da presidente Dilma 
Rousseff – 2014 – o Banco Central precisará calibrar 
os juros para atingir as metas pré-estabelecidas que 
são de 4,5%, com um intervalo de tolerância de dois 
pontos percentuais para cima ou para baixo. 

 Já a previsão para os juros ficou estável. Para o 
fechamento de 2014, os juros ficaram em 9,75% 
(até o fechamento desta edição). A expectativa 
dos economistas dos bancos para a taxa básica da 
economia, fixada pela autoridade monetária, passou 
de 9,5% para 9,75% ao ano no fechamento de 2013.

 A expectativa do mercado financeiro para a taxa 
de câmbio no fim de 2013 permaneceu inalterada em 
R$ 2,36 por dólar. Considerando o final de 2014, a 
estimativa dos analistas dos bancos para o dólar ficará 
estável em R$ 2,40.

 As perspectivas dos economistas do mercado 
financeiro para o superávit da balança comercial 
(exportações menos importações) em 2013 recuou 
de US$ 3 bilhões para R$ 2,5 bilhões na semana 
passada. Para 2014, a previsão de superávit comercial 
subiu de US$ 8 bilhões para US$ 10 bilhões na última 
semana.

 Para 2013, a projeção de entrada de investimentos 
no Brasil ficou inalterada em US$ 60 bilhões. Para 
2014, a estimativa dos analistas para o aporte de 
investimentos estrangeiros é de em US$ 60 bilhões, 
dados da última semana.

 Segundo outro relatório apresentado pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI), a projeção de 
crescimento para a economia brasileira em 2014 
também é menor. Em abril, a expectativa era de 
que o Brasil fosse crescer 4% no ano que vem. No 
relatório atual, o número caiu para 3,2%. O relatório 
também apontou que o Brasil foi o país que mais 
reduziu a expectativa de crescimento do PIB para o 
ano que vem.

 Perspectivas econômicas para 2014.  
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Nossa energia se envolve
com as suas ideias.

Para a Energisa Comercializadora, não basta só garantir às empresas a 
segurança no fornecimento de energia elétrica no Mercado Livre, por meio 

do portfólio de geração do grupo Energisa. Acreditamos em um modelo 
diferente de trabalho, capaz de entender como funciona o seu dia a dia para 

oferecer produtos e serviços na medida certa, com qualidade e economia 
em relação às tarifas fixadas por sua concessionária.

Conheça os benefícios do Mercado Livre em

energisa.com.br/comercializadora
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