ADMINISTRAÇÃO:
É hora de voltar os
rumos do planejamento
estratégico para retomada
de crescimento

CONTABILIDADE:
Complexidade da
contabilidade em franquias
requer cuidados para preservar
marca e franqueados

FINANÇAS:
Transparência e
responsabilidade são
prioridades para superação
da crise nos Estados
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ESPECIAL:
Perto de completar 50 anos
e sob nova gestão, ANEFAC
vê associado com papel
mais ativo na entidade
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CARTA AO LEITOR

Um foco bem definido
mada do crescimento toma conta de nossas
atenções. E estamos falando aqui de nossas
empresas, mas também do novo ciclo que se
inicia dentro da própria ANEFAC com a diretoria
que terei a grande honra de presidir durante a
gestão 2017.
Estamos trabalhando entusiasmados com

vistas a um foco bem definido. Nosso legado será o de comprometimento com a Associação e seus associados, buscando ser o
espelho de um modelo de gestão transparente.
Networking com conteúdo será nossa forma de estimular o engajamento de novos e antigos associados como agentes participativos
durante os eventos, reuniões e encontros realizados pelos comitês
que formam nossa estrutura, os quais são coordenados por profissionais de qualidade excepcional em suas áreas de especialidade.
Complexidades nos desafiam por todos os lados, mas é juntos que
cresceremos, associados, empresas e Associação, na direção da
nova realidade que se desenha no horizonte.

Boa leitura!
Edmir Lopes de Carvalho
Presidente da ANEFAC
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“Complexidades
nos desafiam
por todos os
lados, mas
é juntos que
cresceremos
– associados,
empresas e
Associação”

N

a ordem do dia, arrumar a casa para a reto-
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A DIFÍCIL INTE
P

Foto: Américo Vermelho

ENTREVISTA

DIANTE DAS COMPLEXIDADES
ENVOLVIDAS NA INTERAÇÃO
ENTRE GOVERNO,
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
ADMINISTRAÇÃO PRIVADA,
O PROFESSOR ROBERTO
PIMENTA, COORDENADOR
ACADÊMICO DO MESTRADO
PROFISSIONAL EM
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
E COORDENADOR
ADJUNTO DO MESTRADO
EXECUTIVO EM GESTÃO
EMPRESARIAL DA EBAPE/
FGV (ESCOLA BRASILEIRA DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS)
ESCLARECE QUAIS AS
DIFERENÇAS CONCEITUAIS,
PRÁTICAS E FUNCIONAIS
ENTRE ESTAS TRÊS ESFERAS,
CONSIDERANDO COMO UMA
PODE CONTRIBUIR COM A
OUTRA. “HÁ UM PROFUNDO
DESCONHECIMENTO DOS
GESTORES DE CADA UMA
DAS ESFERAS SOBRE A
REALIDADE QUE CONFIGURA
OS OUTROS DOMÍNIOS, O
QUE DIFICULTA QUALQUER
POSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS A
SEREM COMPARTILHADOS”,
APONTA.

“

Revista ANEFAC: É comum que as pessoas confundam as expressões administração pública e governo. Como
diferenciá-las, conceitualmente?
Roberto Pimenta: Essa é realmente
uma confusão que ocorre com certa frequência no cenário brasileiro. Em termos
conceituais e adotando uma abordagem
bem simplificada, o governo pode ser entendido como o conjunto de órgãos e as
atividades por eles exercidas no sentido
de conduzir a política do Estado e definir
as suas diretrizes fundamentais. No modelo representativo brasileiro, o governo,
nas suas três esferas: federal, estadual
e municipal, é eleito por meio do voto
popular e tem um mandato transitório.
A administração pública, por sua vez,
cumpre a função específica de assegurar o suporte operacional para a
concretização das diretrizes definidas
pelo governo. Em seus contornos mais
amplos, esse conceito pode ser aplicado
tanto como a atividade que o Estado desenvolve para a realização dos interesses
de toda coletividade, quanto como o
conjunto de instituições e pessoas que
exercem essa função administrativa de
acordo com princípios, leis e normas.

R.A.: Quais as principais diferenças
de visão estratégica entre administração privada, administração pública
e governo?
R.P.: A visão estratégica consiste, em
linhas gerais, no processo contínuo de
observar o ambiente externo e mirar o
futuro. Nas organizações privadas, o
interesse estratégico está diretamente
orientado pelos mecanismos de mercado ou pela busca de lucro.
No caso da administração pública existem algumas características singulares,
como a ambiguidade política, que aponta para a necessidade de uma estratégia
que objetive o atendimento do interesse
de um maior número de pessoas, o fato
de que nas organizações públicas as
decisões estão mais expostas a cobranças e julgamentos quanto a coerência,
e a dificuldade de manutenção de uma
decisão estratégica por conta da instabilidade das coalizões políticas, entre
outros fatores.
A adoção de uma visão estratégica na
administração pública não é uma tarefa
trivial. Algumas pesquisas relatam, por
exemplo, dificuldades para além do já
exaustivamente discutido engajamento
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RAÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO
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das pessoas nas ações estratégicas.
Também a dificuldade relacionada
a compreensão de que o processo
decisório deve contemplar diferentes
expectativas é evidenciada. Além disso,
o entendimento da dinâmica própria das
organizações públicas no que diz respeito aos recursos humanos e financeiros
deve ser considerado um complicador.
No que diz respeito à visão estratégica do governo, por sua característica
de transitoriedade, está diretamente
condicionada e balizada na estreita
observância de ganhos políticos que
assegurem a garantia da permanência
ou a recondução ao poder.
R.A.: Como a visão de uma pode
colaborar com a outra? Ou seja,
existem pontos de vista que devem
ser compartilhados?
R.P.: Existem muitos pontos em que essas esferas se tangenciam, ou mesmo se
sobrepõem, mas é preciso que se observem as peculiaridades e singularidades
de cada uma para que os esforços de
compartilhamento não sejam inócuos.
O que temos observado é que há um
profundo desconhecimento dos gestores
de cada uma das esferas sobre a realidade que configura os outros domínios,
o que dificulta sobremaneira qualquer
possibilidade de identificação de pontos
a serem compartilhados.

O que procuramos fazer no sentido
de contribuir para o incremento dessa
colaboração é propiciar aos alunos
dos mestrados profissionais da Ebape/FGV, o Mestrado em Administração
Pública e o Mestrado em Gestão
Empresarial, oportunidades de troca
de informações e de participação integrada em seminários e intercâmbios
realizados no Brasil e em contextos
culturais distintos, nos quais essa
interação tem se mostrado importante
para o desenvolvimento das empresas
e das organizações públicas.

“A adoção
de uma visão
estratégica na
administração
pública não é
uma tarefa trivial”

R.A.: E quanto às práticas administrativas? Quais as diferenças entre
administração pública e privada?
R.P.: A partir dos anos 90, a administração pública brasileira sofreu a influência
das propostas da Nova Gerência Pública
que, em linhas gerais, representa um
conjunto de premissas e valores sobre
como as organizações públicas devem
ser constituídas, organizadas e gerenciadas à semelhança dos negócios privados, com foco na eficiência, no controle
e na gestão dos resultados.
Entretanto, a transposição e o desenvolvimento de técnicas e instrumentos
de gestão do ambiente das empresas
privadas para o das organizações públicas tem se mostrado insuficiente ante a
complexidade dos problemas com que

R.A.: O que existe em uma que deve
ser disseminada para a outra?
R.P.: A administração pública deve ser
capaz de atuar de forma mais objetiva
no processo de tomada de decisões
diante da pluralidade dos ambientes e
contextos atuais que potencializam um
sem número de demandas e possibilidades de soluções. Neste sentido, a
integração com as empresas privadas
e a mudança de foco dos resultados
para os processos administrativos pode
contribuir para uma nova perspectiva de
governança, capaz de suprir as deficiências do modelo atual.
R.A.: Como você avalia a cultura acadêmica relacionada à administração
pública no Brasil? Em que ponto
estamos? Há muito a evoluir?
R.P.: A atuação acadêmica no campo
da administração pública no Brasil se

“Considerando
o estágio atual
da avaliação
das empresas
públicas
no Brasil, a
aplicação dos
critérios básicos
para a avaliação
na administração
pública,
eficiência,
eficácia e
efetividade, seria
de grande valia”

intensificou na segunda metade do
século XX. A Ebape/FGV, criada em
1952, foi a pioneira na formação em
administração pública. Em 1967, criou
o primeiro mestrado em administração
pública no país e a atuação dos seus
pesquisadores tem sido destaque no
campo nas últimas décadas.
Existem atualmente 11 programas
de pós-graduação em Administração
Pública reconhecidos pela Capes no
país. Um deles, o Profiap, é um mestrado constituído em rede nacional com o
objetivo de capacitar profissionais que
atuam na administração pública. Também é possível observar o aumento da
produção acadêmica sobre o tema no
Brasil e o fortalecimento de associações
acadêmicas como, por exemplo, a SBAP
(Sociedade Brasileira de Administração
Pública). Nos últimos anos, cresceu também de modo significativo o número de
cursos de graduação em Gestão Pública
em todo o território nacional.
Na minha opinião estamos num
momento bastante promissor na pesquisa em administração pública no
Brasil, mas é fundamental que haja
um crescimento do número de pesquisadores interessados no tema que
possam contribuir de forma sistemática
e inovadora com a produção de novas
teorias da administração pública no
contexto brasileiro.
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se defrontam os gestores públicos na
atualidade. A proliferação de problemas
complexos exige a adoção de novos modelos de redes, parcerias e mecanismos
de coprodução para atuar no atendimento às crescentes demandas sociais.
As práticas tradicionais das empresas privadas foram modeladas para
solucionar problemas em contextos de
reduzida complexidade, nos quais todas
as variáveis são passíveis de controle.
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R.A.: Em sua opinião, como deveriam
ser avaliadas as empresas públicas e,
particularmente, os governos?
R.P.: O desafio da avaliação é imenso
e tem sido objeto de estudos em todo
o mundo. No caso brasileiro, muito recentemente começamos a empreender
esforços nesse sentido, mas ainda há
muito o que avançar. Por suas características específicas, as empresas públicas
– instituições públicas de direito privado
constituídas por capital próprio e patrimônio exclusivo da União, e que podem
ter como finalidade tanto a exploração de
uma atividade econômica como a prestação de serviços públicos, suscitam inúmeras discussões entre pesquisadores
sobre os parâmetros a serem utilizados

nas suas avaliações quanto ao uso de
critérios de rentabilidade e/ou parâmetros
sociais. Considerando o estágio atual
da avaliação das empresas públicas no
Brasil, a aplicação dos critérios básicos
para a avaliação na administração pública, eficiência, eficácia e efetividade, seria
de grande valia.
Os governos podem e devem ser
avaliados pelas políticas públicas que
formulam e implementam. Nos últimos
anos, houve um aumento do número
de pesquisas em torno da temática da
avaliação de políticas públicas. Também cresceu de modo bastante significativo o uso de métodos estatísticos
sofisticados na avaliação das políticas
públicas, mas ainda existe resistência a
aplicação de mecanismos de avaliação
que identifiquem qual a relação custo/
benefício das políticas, o alcance dos
seus objetivos e resultados e o impacto
das decisões públicas junto aos seus
beneficiários.

“

R.A.: Qual a melhor forma de buscar
uma interação saudável entre administração pública e privada?
R.P.: Em primeiro lugar é preciso que
haja um entendimento de que essa
interação é possível. Interação pressupõe uma via de mão dupla, o que
significa a necessidade de uma troca
permanente entre esses dois mundos
administrativos. Acredito que um bom
caminho é a produção de conhecimento
científico inovador sobre essa interação.
Como já mencionei, temos avançado
muito na produção de conhecimento
inovador no campo da administração
e, mais especificamente, no campo da
administração pública.

“É fundamental
que haja um
crescimento
do número de
pesquisadores
interessados
no tema
que possam
contribuir de
forma sistemática
e inovadora com
a produção de
novas teorias da
administração
pública no
contexto
brasileiro”
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GIRO DIRETOR
Edmir Lopes de Carvalho, presidente da ANEFAC, prestigiou o prefeito
de São Paulo, João Doria, homenageado em almoço promovido pelo
Sescon-SP no dia 3 de março, em São Paulo. O encontro contou
com a presença de lideranças empresariais de diversos setores, como
contabilidade, tecnologia, auditoria, indústria e comércio. Participaram
ainda, acompanhando o prefeito, Caio Megale, Secretário Municipal da
Fazenda de São Paulo; Alexandre Schneider, Secretário da Educação; e
Fabio Santos, Secretário da Comunicação.
Também em São Paulo, no dia 13 de fevereiro, Carvalho participou de reunião
com Caio Megale, Secretário Municipal da Fazenda de São Paulo, discutindo
os desenquadramentos das Sociedades Uniprofissionais do regime especial de
recolhimento do ISS com a base de cálculo fixa por profissional habilitado.
No mesmo mês, e ainda na capital paulista, o presidente da ANEFAC esteve na
25ª Convecon (Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São
Paulo). O evento contou com apoio da ANEFAC.
As mudanças estruturais que o país necessita estiveram em discussão no Fórum
Reforma Brasil, evento realizado pela ACSP nos dias 6 e 7 de março de 2017,
no auditório do Sescon, em São Paulo. Entre os debatedores o ministro Gilmar
Mendes, o jurista Ives Gandra Martins e o ex-senador Pedro Simon (PMDB-RS).
Carvalho esteve presente representando a ANEFAC.
Marta Pelucio, vice-presidente da regional São Paulo, e Edinilson Polinário, head
de Contabilidade, representaram a ANEFAC na cerimônia de posse da nova
diretoria do Sindcont, realizada no dia 10 de fevereiro, em São Paulo.
Roberto Vertamatti, conselheiro e diretor de Economia da ANEFAC, foi palestrante
na Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae no dia 20 de fevereiro. O
presidente da Associação, Edmir Lopes de Carvalho, também prestigiou o evento.
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Carlos Roberto Matavelli, conselheiro da ANEFAC, participou da reunião plenária:
ISS – Sociedades Uniprofissionais, realizada durante o Fórum do Empreendedor
no dia 3 de fevereiro, no Sescon.
A vice-presidente de Relações Institucionais da ANEFAC, Maria Helena Pettersson,
participou como painelista durante o “Global Audit Oversight : Reconciling
Perception Gap”, realizado pelo PIOB (Public Interest Oversight Board) e
apresentado pelo ICAI (The Institute of Chartered Accountants of India) em Nova
Délhi no dia 9 de fevereiro. Maria Helena foi palestrante no painel “Audit in
Disruptive Era”.
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ANEFAC
ANEFAC
ANEFAC Brasil

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

Você sabia que a ANEFAC tem reuniões técnicas e eventos credenciados no Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) do CFC
(Conselho Federal de Contabilidade)? Fique atento à agenda no site
www.anefac.com.br, observe a pontuação dos eventos e inscreva-se!

19º CONGRESSO ANEFAC

Já se inscreveu para o Congresso ANEFAC 2017? Este ano, o tradicional
encontro acontece de 25 a 28 de maio, em Barra Bonita, São Paulo.
O Congresso é um evento nacional que reúne executivos das áreas
de Finanças, Administração e Contabilidade, promovendo atualização
profissional, networking e integração entre as famílias.

AGENDA

Confira a programação de eventos e reuniões
técnicas da ANEFAC para os próximos meses:

Março

15

Online - A Mensuração Contábil dos
Intangíveis: Desafios
e oportunidades

16

Consciência nos
Negócios

16

Palestra - Contabilidade Gerencial:
Processos e custos
de importação

21

Modelos de Governança para abertura
de capital

23

Rio de Janeiro Gestão de Risco para
tomada de decisão

23

Casos práticos de Implementação do IFRS
15 e do CPC 12

24

A Jornada do Relato
Integrado: oportunidades, desafios e
perspectivas

27
28
29
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Painel - Conhecendo
a mediação: para
profissionais de
finanças, administração e contabilidade

Abril

18

Rio de Janeiro - Programa de
Regularização
Tributária: uma nova
oportunidade para
as empresas

Por que sou associado
da ANEFAC?

ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, DIRETOR
DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E FINANÇAS
DA PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. – PPSA
Fui apresentado à ANEFAC em 2005 e o Troféu
Transparência foi o grande responsável pela nossa
aproximação. Eu era diretor administrativo e financeiro da TBG, contemplada na categoria capital
fechado. Novamente em 2006, 2007 – ano em que
também foi escolhida como destaque, e 2010, a
empresa voltou a merecer o Prêmio. Em nenhum
momento a condição de associada da ANEFAC
foi avocada como necessária ao reconhecimento
técnico do trabalho realizado pela empresa, o que
bem caracteriza a imparcialidade e a independência conferidas à premiação. Desde os primeiros
contatos, conheci não só os critérios para a escolha das empresas, mas, principalmente, a proposta
de funcionamento da ANEFAC, na qual encontrei
profunda identidade às minhas ideias, concentrada
no conteúdo técnico das áreas de administração,
contabilidade e finanças, e na troca de experiência
entre os associados, com forte respaldo na ética.
Progressivamente, isso abriu caminho à intenção
de participar do quadro de associados e de suas
atividades, inicialmente, através da pessoa jurídica
que então representava, e há cerca de dois anos
como pessoa física. Destaco o Congresso Anual,
que reputo da melhor qualidade e absolutamente
imperdível pela abordagem de temas de real interesse e networking.
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PESQUISA ANEFAC

Contagem regressiva
para Selic a um dígito
BANCOS, EMPRESAS E ANEFAC ESPERAM QUE TAXA
BÁSICA DE JUROS CHEGUE A UM DÍGITO AINDA EM 2017

16 REVISTA ANEFAC

“N

o final de 2017
ou início de 2018,
de fato, teremos
taxa de juros de um
digito após muito
tempo.” A afirmativa é do diretor de
Estudos Financeiros da ANEFAC, Miguel
José Ribeiro de Oliveira. Engrossam
este coro o conselheiro da ANEFAC e
CEO da América Energia S.A., Andrew
Frank Storfer, e as equipes econômicas
dos bancos Bradesco e Itaú Unibanco,
também ouvidos pela Revista ANEFAC.
“Claro que temos riscos pela frente,
tanto internos quanto externos. Mas de
toda forma, a inflação mais baixa, dentro
da meta, vai possibilitar ao Banco Central
ser um pouco mais agressivo na redução
de juros. Esperamos sim que até o final
do ano a taxa básica de juros esteja,
senão em um dígito, muito próxima a
isso”, complementa Oliveira. Entre os
riscos mencionados, a gestão Trump,
suas possíveis decisões e a questão
do câmbio, que podem gerar impacto
na inflação. No cenário interno, a dívida
pública se aproximando de 78% do PIB
também é fator preocupante, assim como
a questão política e a Lava Jato.
Na avaliação do Bradesco, a queda
em curso da inflação permite a convergência dos juros para um dígito já

em 2017, segundo o economista Igor
Velecico. “De fato, nosso cenário base
prevê Selic em 9% ao fim de 2017 e
de 8,5% ao fim de 2018. Com queda
mais consistente dos juros, já notamos
uma melhora na margem dos índices
de confiança e gradual estabilização da
economia – projetamos alta de 0,1% para
o PIB do primeiro trimestre e 0,3% para o
ano de 2017”, informa.
Em revisão de cenário Brasil divulgada
em fevereiro, o Itaú Unibanco, por sua
vez, indica rumo ao novo equilíbrio a partir
de pesquisa macroeconômica assinada
pelo economista-chefe Mario Mesquita.
“A inflação em queda e os ajustes fiscais
possibilitam redução sustentada da taxa
de juros. A perspectiva de redução da
meta reforça essa tendência. Esperamos
agora que a taxa Selic alcançe 9,25% no
fim de 2017 e 8,25% em 2018”, informa
o documento.
Andrew Storfer também acredita na
Selic em um dígito já no final de 2017,
indicando provavelmente algo em torno
de 9,5% ao ano ou menos. Isso indica,
em sua opinião, o início da recuperação.
“Com juros mais baixos, as empresas e
pessoas físicas têm um alívio, abrindo
espaço para investimento e consumo. A
economia começará a girar mais e melhor
e se em um primeiro momento se estanca
a queda de renda e emprego, em um

segundo momento se inicia a melhora
destes indicadores”, analisa.
Mas há pelo menos dois outros
requisitos importantes, segundo ele. O
primeiro é a seriedade na condução da
coisa pública com o firme propósito de
ajustar contas públicas do governo federal, estados e municípios, bem como na
condução firme da agenda de reformas.
O segundo é a significativa queda do
spread bancário. “Não adianta ter Selic
mais comportada com um spread do
tamanho que se tem hoje. O spread
tem que cair de forma mais proporcional em termos percentuais relativos do
que em termos percentuais absolutos”,
defende. Sem isso, ele continua, “será
difícil investir e gerar renda e emprego”.
Como preencher estes dois requisitos
citados não é uma tarefa fácil, Storfer
acredita que este é sim o início de uma
recuperação, que pode ser consistente,
mas que certamente será lenta.
Esta é, também, a visão de Oliveira.
Ele observa que, com a sinalização da
queda da Selic, as taxas de juros ao
consumidor também começam a cair.
“O problema é que há uma diferença
muito grande entre a Selic, próximo de
um dígito, e as taxas ao consumidor,
que são de três dígitos”, alerta. A última
pesquisa de juros da ANEFAC já mostrou uma pequena queda nas taxas ao

Reflexão sobre os juros
como instrumento de
política monetária

Storfer levanta dúvidas sobre juros altos
não produzirem os efeitos esperados
sobre a inflação. “Há uma discussão
sobre as reais causas disso, que passa
pelo elevadíssimo gasto público, pela
composição da dívida ser muito carregada no curto prazo ao invés de ter
um perfil mais longo, baixa poupança
nacional e alta propensão ao consumo,
canais de transmissão entupidos, entre
outros pontos”, observa.
Apesar de reconhecer que os juros
representam um instrumento de política
monetária que atua na demanda agregada e inflação, ele afirma que sua eficácia
e a proporcionalidade efetiva passa a
ser muito questionada, principalmente
no caso brasileiro. “Vai ficando claro
que os malefícios foram ignorados e os
benefícios foram muito menores que o
esperado. A inflação acabou cedendo
pela queda muito acentuada dos fatores
renda, emprego e investimentos”, avalia.
Quando se fala de Selic, segundo ele,
deve-se atentar para os juros reais e não
para os juros nominais. “Começamos
2017 com uma Selic de 13,75% ao ano
(juros nominais) e com uma inflação

“Se tudo der
certo, no ano
que vem
teremos a
composição de
um país com
oferta maior de
crédito e taxa
de juros bem
menores do que
as que
temos hoje”
Andrew Storfer

projetada para 2017 em torno de 4,5% ao
ano. Assim, se tem juros reais de 9,25% ao
ano. Um absurdo”, reclama, apontando
as diversas consequências diretas. “Com
uma taxa real destas, ninguém investe.
Podendo ter uma rentabilidade que parte
desta base no mercado financeiro, quem
vai fazer investimento na economia real e
correr riscos?”, provoca.
Ele aponta ainda que o país passa
a gastar muito com juros ao invés de
investir ou deixar as empresas investirem
(porque o governo acaba retirando das
empresas via impostos boa parte do lucro que poderia ser reinvestido). “Só em
2015 pagamos de juros quase R$ 370
bilhões e incorporamos à dívida pública
um total de R$ 500 bilhões. Isso significa
que o governo gasta muito, toma muito
emprestado, paga muito de juros e acaba
devendo mais ainda”, analisa.
Somado ao alto juro real, tem-se ainda
um spread muito alto, o que, segundo
ele, inibe novos investimentos e dificulta
a vida das empresas com dívidas. “Muitas nem estão gerando caixa suficiente
para pagar juros”, aponta. “Com relação
ao ambiente externo, no mundo de hoje
com taxas de juros reais em torno de 1%
ou mesmo negativas, juros reais desta
magnitude carreiam investimentos (reais
e especulativos) para o país, afetando o
câmbio”, pondera. Ele explica que, se por
um lado o câmbio apreciado resultante
ajuda no combate à inflação, por outro
lado inibe exportações e aumenta reservas com o respectivo efeito ruim de seu
carregamento.
Ele questiona, então, o que seriam
juros de equilíbrio. Que valor seria razoável para o Brasil hoje, considerando
a situação interna dentro da conjuntura
internacional? “Não é uma resposta fácil”,
opina. Mas arrisca: “Algo como 4 a 4,5%
ao ano de juros reais seria mais aceitável.
Assim, no final de 2017 com inflação de
4,5% ao ano, uma Selic de 9% ao ano seria
aceitável. Talvez 9,5%. Caindo a inflação
para 2018 em torno de 4% ao ano ou
menos, a Selic em 2018 deverá chegar a
algo entre 8 e 8,5%”, conclui.
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consumidor, mas a média ainda está em
155% ao ano.
“Mesmo com a queda da Selic sendo
repassada para as operações de crédito,
como de fato vem acontecendo, as taxas
ainda permanecem em patamares muito
elevados porque temos um ambiente de
muito risco de crédito. Desemprego e
endividamento das famílias fazem com
que os bancos sejam conservadores
na queda dos juros”, observa. Apesar
de classificar o processo como lento
e gradativo, “se tudo der certo, no ano
que vem teremos a composição de um
país com oferta maior de crédito e taxa
de juros bem menores do que as que
temos hoje”, projeta.
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Porto Alegre

Campinas

São José dos Campos

Maringá
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São Paulo

Salvador

Pontos de atenção
nas demonstrações
financeiras 2016

Ribeirão Preto

Recife

Rio de Janeiro

EM SEMINÁRIO
PROMOVIDO
PELA ANEFAC,
ESPECIALISTAS
DA PWC
APONTAM
PRINCIPAIS
MUDANÇAS
NAS ÁREAS
CONTÁBIL E
TRIBUTÁRIA

com ele, esse componente emocional
passa a influenciar o comportamento
sobre como gerir a carga tributária e
como demonstrá-la ao público, sob pena
de afetar o consumo dos produtos das
empresas por esse mesmo público.
Aparentemente, o movimento dessa
governança diferenciada tem uma tendência de vir a ser requerida mais fortemente, sob o conteúdo de transparência
empresarial. Para Sérgio Bento, o principal
cuidado que as empresas devem tomar
é o de explorar a transparência tributária
sem que haja perda da competitividade
empresarial, até mesmo porque tributos
são componentes de custos poderosos
nos produtos, diz. “Perder competitividade
ou gerir uma empresa simplesmente com
foco em pagar mais tributos pode ser nocivo ao acesso dos menos privilegiados
aos produtos que, certamente, assim,
sofrerão incremento de preços. Essa nova
governança deve ser pensada e planejada
com inteligência”, opina.
Um dos pontos abordados por Vandré
Pereira, gerente sênior de impostos da PwC
Brasil, e Bruno Porto, sócio da PwC Brasil,
palestrantes em Salvador, foi a mudança
nas informações cadastrais no CNPJ das
empresas, relativas aos beneficiários finais
das entidades empresariais. “A partir de 1º
de julho deste ano as empresas serão obrigadas a identificar quem é o beneficiário
final até o nível de pessoa física, inclusive no
exterior”, detalha Porto. A mudança ocorreu
por meio Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil 1.634/2016, alterada pela
IN RFB 1.684/2016.
Sob o ponto de vista contábil, Tadeu
Cendón, sócio da PwC Brasil e palestrante em São Paulo, diz não haver muitas
alterações para o exercício de 2016, mas
algumas podem ser importantes para
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G

Curitiba

erir a carga tributária com
eficiência, inteligência,
transparência e divulgá-la
de forma que um público
leigo consiga entendê-la
é o conselho de Sérgio
Bento, sócio da PwC Brasil
para as empresas não cometerem erros
na preparação das demonstrações
financeiras de 2016. Bento foi um dos palestrantes do seminário “Temas críticos
para as demonstrações financeiras de
2016 e questões tributárias relevantes”,
promovido pela ANEFAC entre novembro
e dezembro de 2016 em São Paulo, Belo
Horizonte, Florianópolis, Maringá, Curitiba, Ribeirão Preto, Salvador, Campinas,
Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e São
José dos Campos.
“Talvez a alteração de maior impacto
sob o ponto de vista tributário seja a possibilidade de ressarcir o ICMS ST (Imposto
sobre Circulação de Mercadoria e Serviços
em Substituição Tributária) quando a venda
for por preço inferior ao que foi presumida
para a margem desse ICMS ST”, destaca.
Ele destaca ainda a repercussão que o
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
trouxe para a governança dos aspectos
tributários em todo o mundo.
De acordo com Bento, a relação
tributária ganhou mais um participante
não técnico, que é a sociedade e o pensamento coletivo. Antes, a relação era
mais intimista entre fisco e contribuinte.
A partir do BEPS, a governança tributária
passou a contar com um consciente público. “Essa relação fica mais perigosa
em termos empresariais porque nem
sempre a reação popular coletiva é racional e fundada dentro dos princípios das
atividades empresariais. Na maioria das
vezes, é emocional”, analisa. De acordo

EVENTO
determinados segmentos, como o do
agronegócio. “Há uma alteração no IAS
41 – Ativo Biológico e Produto Agrícola,
que vai facilitar muito para as empresas
que possuem o que chamamos de ativo
de produção, como um pé de laranja
ou café”, observa. Cendón explica que
antes era necessário fazer o valor justo
desses ativos, sendo que agora eles podem ser mantidos no ativo imobilizado.
Douglas Ribeiro, gerente sênior de
auditoria e da área de Capital Markets
& Accounting Advisory Services da PwC
Brasil e palestrante em Campinas, chama
atenção para as divulgações das normas
que já foram publicadas e possuem
aplicação em 2018, como as normas de
instrumentos financeiros e reconhecimento de receita. “Não há novos CPCs aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2016”, diz.
Ele sugere às empresas avaliarem
o quanto antes os impactos das novas
normas, pois é fato que o IFRS 9 – Instrumentos Financeiros afeta todas as
empresas pela alteração do modelo de
perda incorrida para perda esperada, e
o IFRS 16 - Leases afeta todas as empresas que possuem contratos de aluguel/
arrendamento. “Já a norma IFRS 15 – Receitas de Contrato com Cliente pode ter
impactos sobre o montante e momento
do reconhecimento de receita”, informa.
Sobre IFRS 15 e IFRS 16, Ribeiro
informa que, embora as normas tenham
sido publicadas em 2014 e 2016, ainda
poucas empresas fizeram diagnóstico ou
estudo dos impactos. “A primeira etapa é
o diagnóstico. Dependendo dos impactos,
o projeto de implementação pode envolver
alteração do sistema informatizado e diversas áreas dentro das organizações”, alerta.
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Evolução das
demonstrações
financeiras

Na visão de Douglas Ribeiro, a evolução
nas informações prestadas nas demonstrações financeiras ao longo dos anos
tem sido gradual. “Há países com boas

Da esq. para a dir.,
Tadeu Cendón
e Sérgio Bento,
ambos PwC Brasil

iniciativas e relatórios mais inteligentes, e o
Brasil deve continuar buscando a melhoria
nos termos da OCPC 07 - Evidenciação
na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral”, pondera.
Vandré Pereira e Bruno Porto acreditam
que a qualidade das demonstrações tem
crescido, sobretudo do ponto de vista fiscal.
Para Sérgio Bento, houve uma mudança de foco, posto que o usuário mais
importante eleito pela contabilidade foi o
investidor. Segundo ele, anteriormente a
performance empresarial interna era mais
privilegiada. “Não há certo ou errado,
mas sim uma mudança de foco e do
usuário da informação contábil, tendo
em vista o que o mercado mais valoriza
em nossos tempos”, atesta.
Sob esse conceito, Bento diz que
houveram evoluções onde o usuário investidor recebe as informações dentro de
uma linguagem mais próxima a que ele

utiliza no dia a dia. Ao mesmo tempo, a
performance de cada empresa fica mais
econômica quando reflete o valor justo
dos seus bens, ao passo que a performance final para a adequada valorização
do acréscimo da riqueza pode ainda
não ter acontecido. “Em outras palavras,
alguns bens recebem valor de mercado
sem ainda terem totalmente concluída
sua venda”, analisa.
Sob o ponto de vista tributário, o sócio
da PwC acredita que não seria adequado usar essa régua para medir uma
produção de riqueza a ser destinada ao
Estado. “A riqueza deverá ser destinada
ao Estado somente quando a performance empresarial estiver indubitavelmente
completa, caso contrário as empresas
teriam sérias consequências financeiras.
Sob esse aspecto geral, a Lei 12.973/14
trouxe importantes ajustes, ainda que não
completos”, finaliza.

Educação Continuada

Um dos temas de atenção mencionado por Tadeu Cendón durante o
seminário foi o Programa de Educação Profissional Continuada do CFC
(Conselho Federal de Contabilidade), que visa manter, atualizar e expandir conhecimentos e competências técnicas dos profissionais da área
contábil. Desde 1º de janeiro de 2016 tornou-se obrigatória - por meio
da Norma Brasileira de Contabilidade NBC PA 12 (R1) ‑ para contadores
responsáveis pelas demonstrações ou que exerçam função de gerência/
chefia no seu processo de elaboração, a conclusão de 40 horas anuais.
São obrigados a participar do programa os profissionais das empresas
sujeitas a auditoria por determinação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), Banco Central, Susep (Superintendência de Seguros Privados)
e empresas de grande porte.
“A ANEFAC é uma entidade capacitadora credenciada ao Programa,
logo, os participantes de nossas reuniões  técnicas, seminários e demais
eventos relacionados com a contabilidade normalmente recebem a pontuação”, explica Carlos Ribeiro, superintendente da ANEFAC. Ele lembra
que é sempre importante, no momento da inscrição para um evento da
entidade, que o inscrito se certifique sobre a quantidade de pontos que
o evento considera.
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Nova
diretoria

quer engajar
associado a ter
papel mais ativo
na entidade

PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTES
DA ANEFAC PARA
2017 FALAM
SOBRE DESAFIOS
E ESTRATÉGIAS DA
ASSOCIAÇÃO NO
ATUAL CENÁRIO
Por Jennifer Almeida

A ideia da nova diretoria é focar em
networking com conteúdo, estimulando
que o associado troque conhecimento
durante as reuniões técnicas e eventos,
e não simplesmente participe passivamente. A palavra-chave, segundo o
novo presidente, é “troca”, e, para isso,
associados e ANEFAC crescerão juntos.
“Estamos fazendo o alinhamento nacional com as diretorias de São Paulo, Bahia,
Rio de Janeiro e Paraná”, relata Carvalho.
Ele explica que as áreas de Finanças, Administração e Contabilidade passam a ter
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omprometimento com a
ANEFAC e seus associados
é um dos legados que Edmir
Lopes de Carvalho, presidente da Associação para
2017, quer deixar. “Queremos ser uma diretoria
participativa, comprometida e disposta
a ajudar os associados, além de buscar
novos. Também estamos cientes do
desafio financeiro que temos pela frente.
Queremos ser o espelho de um modelo
de gestão transparente”, define.

um head técnico que fará o alinhamento
com os diretores de todas as regionais.
“Vejo os diretores mais motivados e as
regionais, que antes se viam como ilhas,
já não são mais. Hoje são uma península
que faz parte do continente”, exemplifica.
Segundo ele, os heads estão mais
participativos com relação aos assuntos
técnicos e espera-se que eles agreguem
valor aos eventos promovidos. “Temos
uma parceria com o IMA (Institute of Management Accountants) e nossa ideia é
estreitar o relacionamento com eles para
promover, entre os executivos brasileiros,
a certificação internacional CMA (Certified
Management Accountant), emitida pelo
próprio IMA”, antecipa. Para fazer frente
a este objetivo, há um comitê voltado ao
fortalecimento desse relacionamento e
promoção da certificação entre os profissionais brasileiros.
Maria Helena Pettersson, vice-presidente de Relações Institucionais, destaca
o entrosamento do novo presidente com
a diretoria e reforça o objetivo de fortalecer as parcerias, especialmente com
o IMA, promovendo mais intercâmbio
entre as entidades e beneficiando os
associados com conteúdos inovadores
do IMA. “Almejamos também fortalecer
as parcerias com as demais instituições
no mercado para unir esforços, promover
eventos conjuntos e, de uma forma mais
ambiciosa, ser atuante na defesa dos
interesses da comunidade de negócios
e da sociedade”, adiciona Maria Helena.
Um dos desafios mencionado por Carvalho é a questão financeira, consequência da recessão econômica brasileira. De
acordo com ele, pode haver uma melhora
a partir do segundo semestre, mas a tendência é que este ainda seja um ano ruim.
“Se para as empresas é difícil manter os
resultados, imagine para uma entidade
sem fins lucrativos”, aponta. Diante disso,
ele lista obstáculos a serem superados,
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Marta Pelucio, vice-presidente
da regional São Paulo

Milton Toledo, vice-presidente de
Associados e Parcerias

Edmir Lopes de Carvalho,
presidente

Jussara Goyano, vice-presidente de
Mídias Sociais e Comunicação

Ana Cristina França, vice-presidente
da regional Rio de Janeiro

Andreia Fernandez, vicepresidente de Eventos

Carlos Aragaki, head
de Finanças

Edinilson Apolinário, head
de Contabilidade

como manter os sócios-mantenedores,
fazer com que os associados não deixem
a Associação e buscar novos membros
para o quadro associativo. Além disso,
ele também menciona como novos desafios a ideia de criar regionais da ANEFAC
em Minas Gerais, Porto Alegre e Ceará.
Para alcançar os objetivos propostos,
ele pretende utilizar o grande potencial
de cada profissional que integra o time
da nova diretoria. “Precisamos fazer diferente, mas sem perder a essência da
entidade”, ressalta David Kallás, head
de Administração. Para ele, o papel da
diretoria é duplo: manter os êxitos das
diretorias anteriores, além de inovar e
incrementar ainda mais a atuação da Associação. Segundo ele, o grande objetivo
da vice-presidência de Administração é
aumentar a geração de conteúdo relacionado ao tema em todas as praças em

que a ANEFAC atua, fazendo esse processo rodar independente das pessoas.
“O principal benefício que podemos oferecer aos associados é a oferta constante de
temas a serem discutidos em alto nível por
especialistas e debatedores competentes.
Isso não só aumentará a satisfação dos
associados atuais, como ajudará a atrair
novos associados, deixando a associação
cada vez mais sólida e forte”, afirma.
Maria Helena Pettersson acredita que
a nova diretoria da ANEFAC tem o desafio
de inovar para continuar sendo relevante
aos seus associados e como instituição
para o país também. “Vislumbro grandes
transformações ocorrendo no Brasil que
irão demandar muito dos profissionais
das áreas de Contabilidade, Administração e Finanças, e a ANEFAC precisa
manter sua tradição de proporcionar
bons fóruns de debate sobre temas

relevantes e liderar movimentos em prol
da transparência”, comenta.
O vice-presidente de Finanças e
Administração, Marcus Beszile, diz que
o momento é muito desafiador para
todos. “A nova diretoria tem trabalhado
duro para trazer inovações em todos
os aspectos”, observa. Ele conta que
houve uma grande reformulação na
forma de trabalho de todas as diretorias,
que ficaram mais dinâmicas e tiveram
que se adaptar para tornar a ANEFAC
uma instituição com atuação e representatividade internacional. “Teremos
muitas novidades para 2017. O papel
principal desta diretoria será liderar toda
essa transformação em uma agenda de
trabalho apertada”, detalha.
Na visão de Jussara Goyano, vice-presidente de Mídias Sociais e Comunicação, todas as vice-presidências e

Projetos para 2017

Marcus Beszile,
vice-presidente
de Administração
e Finanças

David Kallás, head
de Administração

Maria Helena Pettersson,
vice-presidente de
Relações Institucionais

Leandro Camilo, vicepresidente da regional Paraná

diretorias devem auxiliar a Associação
no atendimento dinâmico às demandas
de seus associados por networking e
aprimoramento profissional. De acordo
com ela, é preciso buscar meios de
implementar, cada um em seu setor,
soluções que fortaleçam a atuação da
ANEFAC nesse sentido.
“Nesta gestão, dada a data emblemática que se aproxima – 50 anos da
fundação da entidade – o trabalho destes
membros-chave da Associação tem um
peso ainda maior, especificamente a diretoria de Comunicação e Mídias Sociais,
que é extremamente estratégica, pois
deve alinhar esses membros quanto à
identidade e papel da ANEFAC para que
cada uma de suas ações faça sentido
frente aos objetivos da entidade”, analisa.
Isso tudo sem deixar de fortalecer o elo
entre a Associação e seus associados.

“Vislumbro
grandes
transformações
no Brasil que
irão demandar
muito dos
profissionais
das áreas de
Contabilidade,
Administração
e Finanças”
Maria Helena Pettersson
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Vinicius Rego,
vice-presidente
da regional Bahia

A regional da Bahia é comandada por
Vinicius Rego, sócio da PwC, e ele adianta que o grande objetivo para a gestão
é trabalhar em parceira com algumas
instituições com as quais já vem trabalhando, como a AJE (Associação dos
Jovens Empresários), o IBGC (Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa),
o CRC (Conselho Regional de Contabilidade), dentre outros parceiros na região;
aumentar a quantidade de reuniões com
discussões técnicas das diretorias e
aumentar o calendário de eventos. Ele
também revela a intenção de aprofundar
a parceria com a diretoria de Finanças
Pessoais e repetir parcerias com a AJE
na Semana do Empreendedor.
“Estamos todos bastante animados
com a nova gestão, a qual, além de
dar continuidade ao grande trabalho do
Antonio Carlos Machado, que soube
gerir sabiamente a ANEFAC em anos tão
difíceis, está se dedicando bastante ao
alinhamento das regionais”, aponta Ana
Cristina França, vice-presidente da regional Rio de Janeiro. Trabalhar de forma
mais alinhada com as demais regionais,
buscando otimizar os recursos principalmente nas reuniões técnicas, é um dos
principais projetos da regional carioca.
Em sua visão, o fato de os diretores
trabalharem juntos é ótimo, mas ela acha
que a possibilidade de cada diretoria, em
paralelo, buscar seu parceiro nas regionais e trazer novidades para a reunião
de diretoria será uma forma de buscar
sinergias no curto prazo, replicar em
outras praças o que deu certo e acertar
eventuais dificuldades. “Além disso, também queremos ousar em alguns temas,
principalmente nas diretorias de Inovação e Sustentabilidade, onde já temos
reuniões para debater com especialistas
do mercado sobre o futuro da inovação
e Green Bonds. “Esperamos, com este
foco nas reuniões técnicas, atrair cada
vez mais novos associados, além de satisfazer nossos atuais membros”, conclui.
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Nova diretoria da ANEFAC para a gestão 2017 toma posse

Os desafios da diretoria de Associados e Parcerias, segundo seu vice-presidente Milton Toledo, são atuar de
forma mais presente e recorrente com
os associados, bem como convencer
executivos que atuam em cargos de
gestão nas três áreas de atuação da
ANEFAC a estarem mais próximos da
entidade. Para isso, é importante demonstrar os benefícios do networking,
troca de conhecimento e aprimoramento profissional, inclusive com experiências internacionais.
“Promoveremos diversos encontros
e atividades com objetivo de networking
durante o ano”, diz. Dentre os desafios
de parceria, ele aponta continuar presente nas discussões promovidas pelas
diferentes entidades sobre assuntos
de relevância para a sociedade e que
afetam o país, sempre defendendo as
premissas da ANEFAC; parcerias com
especialistas para promover encontros
durante o ano alertando sobre questões
que impactam as empresas; promover o
aprimoramento dos executivos na educação continuada para profissionais que
precisam pontuar no CRC; e diversas
parcerias para aprimoramento profissional, inclusive com a possibilidade

“Um associado
ativo participa,
colabora,
recebe e
contribui com
o crescimento
da Associação,
com o seu
desenvolvimento
pessoal e de
seus colegas”
Marta Pelucio

de certificação nacional e internacional.
“Diante de um ano ainda muito desafiador sob diversos aspectos, principalmente no que diz respeito à perspectiva
econômica que apenas agora começa a
apresentar alguns sinais positivos, nossos projetos levam em consideração três
grandes direcionadores”, enfatiza Edinilson Apolinário, head de Contabilidade.
O primeiro direcionador é promover a
capacitação técnica de nossos associados, promovendo encontros em diversos
formatos, visando não só gerar conteúdo
técnico relevante, mas também propiciar
um ambiente favorável para iniciar ou
fortalecer o networking.
O segundo direcionador, de acordo
com ele, é atuar de forma mais efetiva em
algumas bandeiras que afetam substancialmente o ambiente empresarial brasileiro e a vida dos executivos e da própria
sociedade, como: Projeto de Reforma
do PIS e da Cofins, Projeto de Reforma
do ICMS, Intercâmbio Internacional de
Informações (Country by Country Report),
e Simplificação e Redução do Custo da
Burocracia Brasileira. “Outro foco importante será aumentar a agenda para
debater soluções focadas em redução
de custo, melhoria da governança corpo-

“Queremos
ser o espelho
de um modelo
de gestão
transparente”
Edmir Lopes de Carvalho

informa a vice-presidente Marta Pelucio.
Além disso, a nova diretoria buscará dar
mais dinâmica entre as áreas técnicas de
Finanças, Administração e Contabilidade
com a promoção de eventos transversais
englobando expertises de mais de uma
diretoria em todo o estado de São Paulo.
“Esperamos que nossos associados
recebam importantes conteúdos técnicos
com diferencial de qualidade nas três áreas de atuação da ANEFAC, mas que, além
disso, sintam-se cada vez ativos dentro
de nossa entidade”, enfatiza. Para ela,
um associado ativo participa, colabora,
recebe e contribui com o crescimento da
Associação, com o seu desenvolvimento
pessoal e de seus colegas. “Queremos
que nossos associados sintam-se cada
vez engajados com a importância do
networking e do desenvolvimento compartilhado”, encerra.
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rativa e aumento da eficiência na gestão
de riscos e compliance”, enumera.
Focar em eventos regularmente é um
dos objetivos de Carlos Aragaki, head
de Finanças. Ele reforça que um dos legados que a diretoria quer transmitir aos
associados é a troca de conhecimentos
profissionais, networking e a contínua
busca pela transparência. Ainda sobre o
legado Apolinário lista: ampliar as redes de
relacionamento; contribuir para o aumento
dos conhecimentos técnicos e estratégicos, motivar a atuação ativa na melhoria do
ambiente de negócio no Brasil; e fortalecimento da visão de que a ANEFAC é uma
grande parceira de trajetória profissional.
Com a nova estrutura criada pela
gestão 2017, a regional São Paulo intensificará as reuniões técnicas, sendo que
já tem programadas aproximadamente
60 reuniões para o ano de 2017, como
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Crise dos Estados
só será superada
com transparência
e responsabilidade

ESTADOS BRASILEIROS PRECISAM
REVER PRIORIDADES E MANEIRA
DE ADMINISTRAR AS CONTAS
PÚBLICAS SE QUISEREM REVERTER
ATUAL SITUAÇÃO DE CRISE
Por Jennifer Almeida

mais rigorosas nas cobranças e controle
de suas despesas, e mais agressivas
para melhorar seu faturamento do que
o Estado para manter sua arrecadação
em ordem.
“Quando se quer gerir uma empresa
no Brasil ou no resto do mundo, é preciso
muita competência, seja para administrar
o faturamento, a parte comercial, como
também para ter uma boa gestão na
produção e na área administrativa e
financeira”, comenta, acrescentando
que isso não deveria ser diferente na
administração pública.
A atual crise dos Estados brasileiros
é resultado da maneira como eles vêm
sendo administrados, e a situação foi
ainda muito agravada pela recessão
econômica. Como consequência, em
alguns Estados falta dinheiro para serviços básicos, como hospitais, pagamento de salários e segurança pública. Na
visão de José Roberto Afonso, pesquisador do IBRE-FGV (Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio Vargas)
e professor do IDP (Instituto Brasiliense
de Direito Público), a crise dos Estados
é estrutural. “Os Estados perderam
espaço na federação brasileira, especialmente pelo lado da receita, sendo
que as duas principais, ICMS (Imposto

29

N

o mundo corporativo, as
empresas mais comprometidas com a transparência
são aquelas que demonstram maior empenho em informar e se comunicar com
seus diversos públicos, seja
na hora de prestar contas sobre como
anda a saúde financeira da companhia ou
na hora de informar os projetos para o futuro e como pretendem torná-los realidade. Esse compromisso da gestão, onde a
transparência e a responsabilidade com
a organização são os direcionadores,
deveria ser também o principal norteador
de Estados, municípios e governo federal,
especialmente em momentos de crise.
Mas a atual realidade mostra que não é
bem assim que acontece.
“Quando não se tem transparência e
os gastos não são expostos para a sociedade, é possível que haja toda sorte
de desvio. Além disso, paga-se mais caro
pelos serviços que o Estado contrata,
assim como por aquilo que ele compra”,
exemplifica Amir Khair, especialista em
Finanças Públicas pela Fundação Getulio
Vargas (FGV-SP). Para ele, o Estado no
Brasil não é eficiente, pois gasta muito e
mal, e não cobra direito de quem quer
sonegar. Em sua opinião, empresas são

Foto: Americo Vermelho
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sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços) e FPE (Fundo de Participação
dos Estados), estão obsoletas. Além
disso, se endividaram, com apoio e
até recursos do governo federal, como
paliativo”, analisa.
Amir Khair acrescenta que houve um
descontrole a partir dos anos de 2013 e
2014 na folha de pessoal dos Estados
não tanto pela elevação do valor, mas
principalmente pela queda da arrecadação que, segundo ele, foi o principal
agente da crise dos Estados que veio à
tona agora. “Os juros também estragaram as finanças dos Estados”, acrescenta. Khair explica que quando a atividade
econômica diminui, os impostos caem
na mesma proporção ou até mais rápido
porque mais pessoas deixam de pagar,
provocando aumento da inadimplência,
já que não sobra recursos para quitar
essas dívidas.
“Quando há recessão, a queda na
arrecadação dos Estados, governo
federal e prefeituras cai mais do que a
recessão. Se a recessão no ano passado
foi de 3,5%, a queda na arrecadação será
superior a 6%. Só não foi ainda maior
porque houve o programa de repatriação
de recursos”, acrescenta. Khair aponta
ainda que outro freio do crescimento
brasileiro é a alta taxa de juros praticada.
“Se tivéssemos que comprar algo no
crediário com uma taxa de juros igual a
de um país emergente, essa taxa aumentaria apenas 10% ao ano o preço. Aqui
aumenta 156% ao ano”, compara.
Em sua opinião, não há um real interesse nas equipes da administração
pública em mudar esse ciclo vicioso.
Quem deseja mudar isso é a sociedade,
que arca com os efeitos da alta taxa de
juros. “Quando se tem representantes
de bancos como principais agentes na
Fazenda e no Banco Central, a tendência
é de descarregar a crise na sociedade,
e não no lucro privado dos bancos. Por
isso é que agora pretendem fazer a reforma da Previdência”, opina.

Da esq. para a dir.,
Amir Khair, FGV; e
José Roberto Afonso,
IBRE-FGV e IDP

Como reverter
a situação

“Os Estados
perderam
espaço na
federação
brasileira,
especialmente
pelo lado da
receita. Além
disso, se
endividaram,
com apoio e
até recursos do
governo federal,
como paliativo”
José Roberto Afonso

Tanto Amir Khair quanto José Roberto Afonso
acreditam que a situação dos Estados pode
ser revertida, porém, com ressalvas. “É possível reverter este quadro, mas a política do
atual governo não leva a isso. Para reverter
essa situação, há necessidade de reduzir
essa taxa de juros de 156% ao ano”, analisa
Khair. Para Afonso, este objetivo só será alcançado se aprovadas reformas estruturais,
como a tributária, a previdenciária e mesmo
a administração pública, em que seja revista
a federação brasileira. Ele não acredita em
um único modelo de administração para um
país com tanta desigualdade econômica,
social e regional. Em sua visão, é preciso
perseguir maior eficiência e transparência.
Mas há um alerta: “Regras e modelos são
completamente distintos entre governos e
empresas”, garante.
Embora existam diferentes modelos de
gestão de administração que podem ser
usados pelos Estados, Khair salienta que,
em essência, o traço comum entre todos
estes modelos é a transparência e a responsabilidade. Ele lembra que uma empresa de
capital aberto deve submeter tempestivamente à Bolsa de Valores e CVM (Comissão
de Valores Mobiliários) todas as informações
exigidas de uma empresa listada. O que não
acontece na administração pública. “No
setor público, só vamos ter as informações
dos Estados abertas muito tempo depois
do ocorrido. Ou seja, o ano termina e não se
sabe como foi o desempenho dos Estados”,
observa. Para ele, o problema não ocorre
por falta de lei. “O que ocorre é que ela não
é cumprida e as coisas sempre ficam por
isso mesmo”, reclama, indicando que em
determinado momento torna-se inevitável
que os desequilíbrios venham à tona.
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É hora de arrumar a casa para
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retomar o
crescimento

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO É
FUNDAMENTAL PARA APROVEITAR
MOMENTO DE MELHORAR
PROCESSOS E ESTRUTURA
Por Jennifer Almeida

pode mascarar”, analisa.
Segundo ele, o ponto positivo do momento atual, com o país saindo da crise
e se preparando para o crescimento, é a
possibilidade de as empresas resolverem
suas ineficiências. Para se preparar para
o crescimento, as empresas precisam
deixar suas estruturas prontas para
ganhar escala e, de acordo com ele,
isso não necessariamente envolve uma
estrutura fixa. Eventualmente, se a organização fecha acordos com parceiros
para ajudá-la na entrega do seu produto
ou serviço, adquire capacidade de flexibilidade e crescimento maior, não representando necessariamente custo fixo, ele
explica. “Em tempo de crise ou redução,
transforme custo fixo em variável. Em
tempo de crescimento, transforme custo
variável em custo fixo”, ensina. Enquanto
o crescimento permanece apenas na
promessa, ele sugere que a estrutura
permaneça como variável e, conforme
a promessa se concretiza, vale a pena
estudar as possibilidades de aposta no
crescimento sustentável.
Mas para direcionar esse crescimento
de maneira eficaz, Mendes e Kallás são
unânimes: é fundamental a realização do
planejamento estratégico. “A importância
do planejamento é poder, a cada período,
avaliar o ambiente externo e interno para
tomar decisões conscientes do que deve
vir em seguida”, destaca Kallás. Para ele,
o planejamento significa muito mais uma
reflexão para escolhas de como reagir do
que uma ferramenta de prever o futuro.
Mendes observa que, após a avaliação das estratégias, as empresas devem
elaborar um planejamento estratégico
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nquanto muitas empresas
estão diminuindo seu quadro
de colaboradores, receita e
benefícios oferecidos, a Zetra,
empresa focada em soluções
sustentáveis para gestores e
inovação de produtos financeiros, está caminhando em direção
oposta. “No ano de 2016 aumentamos
o número de colaboradores em mais de
10%, a receita também, criamos novos
produtos e benefícios, bem como novos
processos. Ao invés de olhar só para o
Brasil, passamos a enxergar para fora
e hoje temos nosso produto em outros
países”, conta Maurício Mendes, vice-presidente da companhia.
Diferente do que ocorre em momentos
de retração e instabilidade econômica,
quando empresas colocam o pé no freio,
Mendes diz que durante a crise é preciso
aproveitar o momento para analisar estratégias e processos dentro da organização, verificando sua adequação para
o momento seguinte. “Não tenho dúvida
que o novo momento virá de maneira
desafiadora e competitiva”, comenta, ao
falar sobre a perspectiva de retomada
de crescimento da economia brasileira.
Na visão de David Kallás, head de
Administração da ANEFAC e sócio da
KC&D, o lado bom da crise é ter a oportunidade de arrumar a casa, pois ela induz
a repensar estrutura e custos da empresa, buscando eficiência. “Normalmente,
quando se está crescendo, a velocidade
do crescimento pode esconder problemas estruturais. Se está crescendo muito
rápido, não necessariamente você está
sendo eficiente. O crescimento, às vezes,

34 REVISTA ANEFAC

Receita de sucesso

Os empresários brasileiros têm a capacidade de adaptação aos cenários econômicos distintos. Isso acontece, de acordo
com Mendes, quando se tem convicção
no negócio e na possibilidade de realizar.
“Assim é possível enfrentar momentos de
desafio com inovação, produtividade e
rentabilidade”, acrescenta. Para Kallás, o

Maurício
Mendes, Zetra

“Os anos
2000 foram
anos de muito
crescimento e
a nova geração
acabou se
deparando com
a crise agora, o
que é bom, pois
eles acabam
desenvolvendo
competência de
adaptabilidade”
David Kallás

Foto: Rodrigo Dionisio
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consistente, considerando ambiente
externo e interno. Para ajudar nessa
tarefa, ele lembra que existem várias
metodologias disponíveis. “É importante
verificar quais são as nossas fortalezas
e nossos fracassos, o que o mercado
requer de nós, como estamos preparados e o que é preciso mudar para
enfrentar esse novo momento”, aponta.
Para o vice-presidente da Zetra, um dos
norteadores das organizações deve ser
sempre a inovação.
De acordo com ele, o planejamento
estratégico não pode deixar de contar
com o comprometimento da alta administração e sua capacidade de inserir a
equipe dentro destes projetos e ações.
Diferencial importante nesse planejamento é o envolvimento das equipes
na contribuição com ideias. “Pessoas
competentes e comprometidas são
os maiores aliados de uma empresa”,
considera. “Com isso temos o comprometimento não só da alta administração,
mas também dos cargos estratégicos
dentro da organização. É muito importante engajarmos as nossas equipes e
colaboradores para que eles entreguem
sempre o melhor”, esclarece, enfatizando a necessidade de criar um ambiente
propício para isso.
Outro ponto de destaque diz respeito
à escolha das pessoas responsáveis
para gerir a execução dos projetos previstos no planejamento. “Monitoramos
constantemente nossos resultados
e fazemos todos os meses relatórios
dos nossos indicadores, e quem faz
este acompanhamento são as pessoas
designadas por essas equipes”, relata.

histórico dos executivos brasileiros é de
superação desde as décadas de 1980 e
1990, o que comprova resiliência a crises.
“Os anos 2000 foram anos de muito crescimento e a nova geração acabou se deparando com a crise agora, o que é bom,
pois eles acabam desenvolvendo essa
competência de adaptabilidade”, opina.
Para se preparar para os diversos
cenários econômicos, é preciso ir desenvolvendo estratégias que se adaptem
à realidade da empresa. Um vício que
deve ser evitado nos planejamentos
estratégicos é o de fugir das escolhas
e ser otimista demais. De acordo com
Kallás, a estratégia envolve fazer escolhas do que deve e do que não deve ser
feito porque, normalmente, as empresas
desejam fazer mais coisas do que é
viável na prática.
No momento da execução, o principal
erro é a falta de disciplina na dedicação
aos projetos, que requerem atenção
contínua e tempo para serem colocados em prática. Por isso, é preciso ter
uma constante revisão da estratégia do
negócio, e a tomada de decisão deve
ser sempre rápida e ágil para evitar a
tendência muito comum hoje de descentralização e redução de níveis.
Uma das receitas de sucesso da
Zetra para os momentos de dificuldade
que surgem ao longo do caminho é combinar dois pilares essenciais: pessoas e
resultados. “Tem que ter convicção da
capacidade da empresa e do produto
que oferece ao mercado, além de sempre modernizar. Nos momentos em que
não estávamos em crise, a empresa
nunca deixou de se preocupar com
planejamento estratégico e também
financeiro”, conclui Mendes.
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Contabilidade
das franquias
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requer cuidados específicos

Por Jennifer Almeida

A

companhar de perto
a saúde financeira da
empresa é uma regra de
ouro a ser seguida por
qualquer empreendedor,
seja ele dono de uma
grande corporação ou de
uma franquia. Neste último caso, é preciso tomar alguns cuidados específicos ao
preparar a contabilidade, além de contar
com ajuda especializada, pois qualquer
pequeno erro pode colocar em risco a
credibilidade e o nome de toda a rede.
Kátia Abate, sócia da BDO, explica
que a contabilidade das franquias é
elaborada de forma independente por
corresponderem a pessoas jurídicas
distintas, sendo que cada investidor
contrata o seu contador e define o seu
regime tributário. Mesmo assim, existem
relatórios gerenciais padronizados, desenvolvidos pelos franqueadores, e que
são preenchidos pelos franqueados para
fins de gerenciamento da franquia pelo
franqueador. O diretor da KPMG, Carmo
Barboni, esclarece que o franqueado
deve ter um fluxo de informação e alguns
controles para que as operações geradas por ele sejam inseridas adequadamente na contabilidade global da marca.
“Normalmente, o franqueado tem a
característica de ser um empreendedor
de menor porte e conta com um contador ou prestador de serviço. No final do
dia, tendo um fluxo de informação bem
definido, esta vai chegar melhor para a
contabilidade e, por sua vez, vai gerar
informações importantes para o negócio,
como indicadores de rentabilidade. Sem
contar que a franquia vai estar em compliance com os requerimentos fiscais e
contábeis”, analisa Barboni. Por outro
lado, ele aponta ainda que ao franqueador cabe também avaliar como os
franqueados cuidam da contabilidade,
gerando mais confiança e credibilidade
para a marca.
Kátia sugere que as contabilidades
dos franqueados seja padronizada,
assim como a obrigatoriedade de apre-

sentação dos demonstrativos contábeis
regularmente, inclusive submetendo-os
à avaliação de auditores independentes,
que poderão aplicar procedimentos previamente acordados para se obter uma
avaliação da qualidade das informações
apresentadas.

Contrato de franquia

“O empreendedor deve enxergar as
áreas contábil e fiscal com a importância que merecem porque, se as regras
contábeis não forem cumpridas e os
impostos pagos, terá como resultado
diversos transtornos futuros”, enfatiza
Valdir Amorim, coordenador de imposto
da Sage Brasil, multinacional britânica
líder mundial em software de gestão para
pequenas e médias empresas. Amorim
destaca que qualquer deslize pode
resultar em autuações fiscais e muitos
problemas futuros.
Assim, segundo ele, tudo se inicia
com o disposto no contrato de franquia.
“De um lado, temos o franqueador e do
outro o franqueado, e as cláusulas contratuais devem ser dispostas e analisadas
com cuidado”, destaca. Ele aponta três
exemplos de registros de operações contábeis na franquia que merecem atenção,
sendo o primeiro na aquisição.
“Quando a franquia for adquirida por
prazo indeterminado, é considerada uma
aquisição definitiva. Deve, portanto, ser
contabilizada como investimento (Fundo
de Comércio) no ativo não circulante,
tendo como contrapartida a conta de
Bancos conta Movimento no ativo circulante (aquisição à vista)”, explica. Já se
a aquisição for a prazo, a contrapartida
será uma conta de obrigações a pagar
no passivo circulante (curto prazo) ou
passivo não circulante (longo prazo).
Ele lembra que as franquias que não
podem ser passadas adiante devem
estar registradas no ativo intangível e
ser amortizadas durante o período de
exploração.
Amorim afirma que há a possibilidade
de planejamento tributário quando a
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CONTABILIDADE
empresa tributada participa do capital
da licenciada ou quando não há participação. Na empresa licenciadora, a
receita é tributável e integra o lucro real
ou presumido. Outro ponto mencionado
por ele que merece cuidado é a participação nos lucros ou no faturamento
mensal da franquia concedida por
prazo indeterminado, que é registrado
no subgrupo de investimentos do ativo
não circulante. “Caso o contrato seja por
prazo determinado, o valor inicial pago
deve ser contabilizado no ativo imobilizado e depreciado ao longo do período
de vigência da franquia”, acrescenta.
Apesar de não haver norma contábil
específica para as franquias, Carlos
Peres, sócio da PwC Brasil e especialista em Contabilidade, lista os temas
mais complexos para o setor, como
o adequado registro de bônus e “rebates” concedidos pelo franqueador
em diversas formas como desconto
financeiro, bônus em produtos; direitos
e obrigações assumidas num contrato
de franquia e seus reflexos contábeis,
tais como volumes mínimos de compras/faturamento, registro de royalties,
além de taxas de franquias que podem
ter parcela fixa e variável. “Há também
dúvidas com as taxas de publicidade,
rateios de custos em comum, obrigação
de custos com modernizações das lojas,
comissionamento a vendedores, prazo
de vigência dos contratos de franquia e
outros”, aponta.
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Como evitar erros

Kátia Abate, da BDO, lembra que os
contratos de franquia geralmente permitem ao franqueador acessar a contabilidade das empresas franqueadas.
“Mas o mais importante é contratar
uma empresa de contabilidade com a
competência e experiência necessárias para elaborar a contabilidade de
todos os franqueados, de forma a ter
o acompanhamento permanente da
saúde financeira de cada franqueado”,
opina. Ela também sugere que o ideal

Da esq. para a
dir., Carlos Peres,
PwC Brasil; Kátia
Abate, BDO; e Valdir
Amorim, Sage Brasil

“O empreendedor
deve enxergar
as áreas contábil
e fiscal com a
importância que
merecem porque,
se as regras
contábeis não
forem cumpridas
e os impostos
pagos, terá
como resultado
diversos
transtornos
futuros”
Valdir Amorim

é orientar os franqueados a manterem
suas informações contábeis dentro
das normas estabelecidas pelo CFC
(Conselho Federal de Contabilidade)
para terem capacidade de gestão do
negócio. “Uma alternativa interessante
é desenvolver planos de contas padrão
e incentivar os franqueados a utilizá-los”, opina.
Carlos Peres, da PwC, também
acredita que o apoio de um profissional
da área contábil e fiscal, incluindo o
acompanhamento de uma empresa de
auditoria independente, é fundamental
para garantir a adequada adesão das
franquias às normas técnicas contábeis
e fiscais, evitando assim exposições
desnecessárias. Ao se optar por delegar
o serviço para terceiros, Carmo Barboni
diz que é preciso avaliar a qualidade do
escritório que irá fazer a contabilidade
da franquia, o que significa consultar a
experiência do escritório e até mesmo
solicitar referência com outros clientes.
Amorim, da Sage Brasil, diz que
franqueador e franqueado devem saber
utilizar os relatórios gerados pela contabilidade como ferramenta de gestão do
objeto franqueado. “Ao fazer a contabilidade, os contadores devem se ater ao
registro de toda documentação hábil e
devidamente comprovada, tais como
notas fiscais, recibos, contratos, bem
como ao disposto na legislação societária, comercial e fiscal, e às Normas
Brasileiras de Contabilidade publicadas
pelo CFC”, conclui.
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Produtividade

turbinada
sem exaustão

ESPECIALISTAS DÃO DICAS DE
COMO SER MAIS PRODUTIVO,
MAS É PRECISO DESCOBRIR O
LIMITE ENTRE PRODUZIR MAIS E
PRODUZIR EXAUSTIVAMENTE
Por Jennifer Almeida
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a Suécia, todos os trabalhadores, sem exceção,
param regularmente de
15 a 30 minutos para o
fika - uma pausa para o
café e o descanso. Nestes
momentos, que acontecem de uma a duas vezes por dia, os
colaboradores interagem e socializam
entre si. A tradição sueca se expande
também entre grupos familiares e de
amigos. Entretanto, é no trabalho que o
hábito ajuda a manter a produtividade
em alta, visto que há o entendimento de
que os colaboradores voltam mais dispostos e focados para suas atividades.
A constante busca pelo aumento da
produtividade é algo bastante comum
dentro das organizações. Mas especialistas alertam que é preciso humanizar
os processos desta busca, visando
evitar problemas para os colaboradores.
No Brasil, segundo o presidente do
IBC (Instituto Brasileiro de Coaching),

José Roberto Marques, ainda há muito a
se melhorar nas questões relacionadas à
produtividade. Estudo realizado pela OIT
(Organização Mundial do Trabalho) aponta que o americano trabalha menos horas
que o brasileiro e produz seis vezes mais.
Entre os fatores que fazem do brasileiro
um profissional menos produtivo, estão o
transporte, visto que se gasta muitas horas do dia no deslocamento de casa para
o trabalho. “Outro fator é a estrutura de
energia, telefonia e internet, ainda muito
falha no Brasil. Burocracia e educação
também aparecem como fatores que
influenciam na baixa produtividade do
brasileiro”, enumera Marques.
Mesmo que estes sejam fatores sobre
os quais empresários e profissionais
não tenham controle, algumas medidas
podem ser tomadas para minimizar seus
impactos. Organização, planejamento,
clareza nos objetivos, foco e comprometimento contribuem para o equilíbrio e um
melhor rendimento no trabalho.

41

CARREIRA
42 REVISTA ANEFAC

Para Elaine Pisaneschi, diretora administrativa financeira da Crowe Horwath, a
produtividade tem extrema importância
para agregar valor na operação diária de
uma empresa. Para atingir seu auge, uma
das medidas essenciais é a eficiente gestão
e governança de todos os processos da
empresa. “O redesenho do processo deve
priorizar práticas claras e objetivas do que
a empresa espera visualizar para tomada
de decisão. Otimização dos recursos, procedimentos e regras fazem parte para que
as áreas tenham maior eficiência”, explica.
Muitas empresas, no entanto, pecam
pelo exagero na busca pela produtividade,
o que, muitas vezes, acontece por pressão
do próprio mercado, segundo Aristides
Brito, coach, neurocientista e diretor da
Marca Pessoal Treinamentos. “Hoje em dia
a competição é muito grande em qualquer
segmento. A exigência pelo algo a mais
é uma tônica em segmentos como o de
serviços, e isso provoca a cultura do querer
sempre mais”, destaca.
Para ele, confunde-se a melhoria
contínua de um certificado de qualidade
com “produzir cada vez mais”, visto que
nem sempre qualidade anda junto da
quantidade. Conhecer estes limites é
fundamental para o gestor, defende. Ele
destaca que, quando os limites pessoais
são ultrapassados, a sobrecarga pode
gerar problemas físicos e psicológicos,
como o estresse. “Cabe também ao
funcionário perceber seu limite. No início
será cobrado para fazer um pouco mais,
para sair da zona de conforto, o que é natural. Mas existe um limite entre produzir
mais e produzir exaustivamente”, alerta.
Autoconhecimento, segundo ele, é o
melhor caminho para saber se a busca
por produtividade já ultrapassou os limites do bom senso. “Tenho visto pessoas
que se cobram muito para produzir cada
vez mais e acabam contraindo doenças
e síndromes, como a do pânico, por
uma sobrecarga da mente. O auge da
produtividade é quando a pessoa está
produzindo com qualidade dentro de
um limite saudável e tendo tempo para
os descansos merecidos”, ensina Brito.

Da esq. para a dir.,
Aristides Brito, Marca
Pessoal Treinamentos;
e José Roberto
Marques, IBC

Inimigos da
produtividade

“Procrastinação,
falta de
organização,
má gestão de
tempo, falta de
foco e reuniões
sem objetivo
são alguns
dos principais
empecilhos da
produtividade”
José Roberto Marques

Ele defende ainda a organização e a
disciplina como aliados da produtividade.
“Quem tiver esse equilíbrio será mais
produtivo, independente de suas outras
competências”, opina. Na visão de Elaine, da Crowe Horwath, conhecimento na
área de atuação e atenção aos informativos da empresa e de mercado podem
ajudar os colaboradores a aumentar a
produtividade. Além disso, é fundamental
também interagir com a equipe e o gestor,
trazendo ideias de melhorias constantes.
“Foco também é fundamental para o desempenho do seu papel”, complementa.
Planejamento e comprometimento
também são, na opinião do presidente
do IBC, habilidades fundamentais. Por
outro lado, ele alerta que depende da
empresa a criação de um ambiente
propício à produtividade, oferecendo
boas condições para o desempenho das
atividades profissionais.
Marques sugere que o profissional
planeje suas atividades diárias logo
que chega ao trabalho, estabelecendo
pausas para café e refeições. “Alguns minutos para o descanso são necessários
para que se mantenha a produtividade,
então, deixe aquela espiadinha nas redes
sociais e no e-mail particular para estes
momentos. Dedique suas horas de trabalho às atividades que lhe foram propostas
e evite conversas que não estão no escopo do processo de trabalho”, orienta.
Ele sugere também a organização de

Querer
fazer várias
atividades
e não se
concentrar
em nenhuma
delas é fatal

de tempo, falta de foco e reuniões sem
objetivo são alguns dos principais empecilhos da produtividade. “Redes sociais,
distração com conversas e assuntos
particulares também estão na lista de
sabotadores”, acrescenta.
Elaine lembra ainda que “vícios”
trazidos de outras empresas que não
se adequam à cultura da nova empresa
também prejudicam a produtividade.
“O comprometimento consigo mesmo
e seus colegas e empresa na entrega
de suas atividades impacta diretamente
na qualidade do seu trabalho”, reforça.
Segundo ela, produtividade não existe
sem equilíbrio emocional para saber
lidar com os diferentes desafios proporcionados pelo trabalho diante de
situações que não vêm ao encontro do
que se espera.
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um planejamento detalhado do dia e da
semana, buscando estabelecer metas
para finalizar cada atividade proposta.
Além de atentar para o que pode
ajudar a aumentar a produtividade, é preciso não perder o foco também do que
a prejudica. Para Aristides Brito, entre os
inimigos da produtividade, querer fazer
várias atividades e não se concentrar em
nenhuma delas é fatal. “Concentre-se no
que faz melhor”, sugere.
Brito destaca que é comum ver, nas
empresas, funcionários fazendo atividades que não conhecem tão bem, provocando retrabalho. “Isso sim é um grande
inimigo da produtividade. Faça bem feito
e não precisará fazer novamente. Isso
é produtividade de verdade”, afirma.
Marques, do IBC, acredita que procrastinação, falta de organização, má gestão
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A energia
que vem do

mar

PERFIL

FAMÍLIA:
É ao lado da esposa
Fabíola e dos filhos
Tiago e Marina que
Guerra recarrega as
energias

“É muito
importante tratar
as pessoas
com dignidade,
honestidade e
transparência,
além de não
morrer com o
conhecimento.
É preciso
compartilhá-lo e
colocar a energia
no lugar certo,
criando um
círculo virtuoso”

gerou a operação de um consórcio entre
Votorantim e Suzano; e a fusão entre VCP
e Aracruz, que resultou no nascimento da
Fibria, atual líder mundial de produção
de celulose. “As operações de IPO e
emissão de ADRs da Fibria na Bolsa de
Valores de Nova York também agregaram
muito conhecimento e habilidades pela
multidisciplinariedade de interações
com os diversos públicos nesse tipo de
negócio”, completa.
Desde 2016, quando assumiu a diretoria de GRC, Guerra entrou em um novo
momento desafiador, o qual tem exigido
desenvolvimento de novas competências
e conhecimentos. “Estou muito feliz e
realizado, tanto por estar expandindo
minha área de atuação, conhecimentos
e desafios, quanto pelo reconhecimento
na Fibria”, afirma.
Consciente, o executivo destaca
que, em qualquer área da vida, não se
conquista nada sozinho. “Por isso, é
muito importante tratar as pessoas com
dignidade, honestidade e transparência,
além de não morrer com o conhecimento. É preciso compartilhá-lo e colocar a
energia no lugar certo, criando um círculo
virtuoso”, ensina.
Quando está descansando, ele costuma desfrutar momentos na companhia
da família. “É como recarrego minhas
energias e encontro significado para tudo
o que faço”, declara. É também submerso nas águas escuras que encontra
essenciais momentos de relaxamento.
Seu principal hobby é o mergulho, principalmente o noturno e o mergulho em
naufrágio. “Minha grande paixão é o mar.
Tudo que estiver relacionado a ele me
agrada e me faz bem”, conclui.
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base da educação que
recebeu dos pais foi o alicerce central que sustentou
tudo que Adjarbas Guerra
construiu em sua vida.
“Eles fizeram o melhor que
puderam por mim, me ensinando a ser uma pessoa íntegra, que se
importa com os outros e com o ambiente
em que vive. Tudo isso, combinado com
os ambientes profissionais pelos quais
passei, fortaleceram as características
de quem sou hoje”, define.
Com duas graduações, em Ciências
Contábeis (1998) e Direito (2013), o
executivo cursou MBA em Mercado de
Capitais na FEA-USP (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo) e mestrado
strictu sensu em Contabilidade e Finanças pela PUC-SP (Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo). Mas sua carreira
começou antes mesmo de sua formação
acadêmica. Iniciou como auditor em 1995
na Tríade Auditores Independentes. No
ano seguinte, foi para a EY, onde consolidou a carreira até chegar à posição de
gerente de Auditoria. “Como na EY eu
atendia a conta da Votorantim, no final
de 2003 fui convidado a trabalhar no
Grupo”, lembra. Foi então que chegou à
antiga Votorantim Celulose e Papel (VCP),
agora Fibria, empresa na qual atua hoje
como diretor de Governança, Riscos e
Compliance (CCO). Mas antes disso,
entre 2003 e 2016, ano em que chegou
ao atual cargo, ele passou pelas áreas
de USGAAP e operações internacionais,
foi gerente contábil, gerente de Controle
e Planejamento Tributário e gerente geral
de Controladoria.
Foram nestes intensos últimos 13
anos que viveu seus maiores desafios
profissionais. “As operações de M&A
(Fusões e Aquisições) das quais participei
ativamente foram as mais marcantes e
com os maiores desafios profissionais e
pessoais que pude ter”, diz. Entre elas,
a operação de aquisição da Ripasa, que
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HOBBY

Futebol:
uma paixão que
vem do berço

Ronaldo Corrêa
Martins, Ronaldo
Martins Advogados

Martins joga todos os finais de semana em duas categorias nos campeonatos
internos do Clube Pinheiros - uma da
seleção acima de 60 anos e a outra na
categoria de 52 a 60 anos. “Quando estou em campo, parece que as energias
se renovam e passo a enfrentar o jogo
com paixão, como um grande desafio
pessoal”, conta.
Por considerar a qualidade e falta de
segurança dos times no Brasil, ele afirma
que deixou de frequentar os estádios
brasileiros. Mas quando está na Espanha,
adora ir ao Estádio Santiago Bernabéu
assistir aos jogos do Real Madrid.
Para quem nutre a mesma paixão que
ele pelo futebol, deixa como dica associar-se a algum clube que tenha a atividade
entre suas estruturas. Assim, a prática se
torna regular e proporciona todos os benefícios que o esporte pode proporcionar.
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uando criança, Ronaldo
Corrêa Martins dormia
abraçado a uma bola
de futebol. Tênis, golfe
e atividades físicas com
personal trainer. Hoje
em dia, o advogado
pratica também diferentes atividades
esportivas, mas nenhuma delas está
no nível do futebol. “Mais do que uma
atividade esportiva, para mim é uma
paixão desde que me conheço por
gente. Tenho a impressão que nasceu
comigo”, declara.
Por ser uma atividade física que envolve entrega do corpo e da mente, ele
considera uma série de benefícios adquiridos por quem estiver em condições
de praticá-lo. “Além disso, é um grande
integrador de pessoas, proporcionando
grandes amizades”, acrescenta.

Por Suzamara Bastos

REUNIÕES TÉCNICAS

SUSTENTABILIDADE

O novo caminho da sustentabilidade nas empresas
A recente tragédia ambiental com a
Samarco colocou o Brasil em evidência
mundial centrada na preocupação sobre
como o maior celeiro do mundo está
internalizando o conceito de sustentabilidade na economia e nos setores da
indústria. Toda essa problemática foi
discutida em reunião técnica do Comitê
de Sustentabilidade da ANEFAC Rio de
Janeiro, realizada no dia 1º de dezembro
de 2016. Conduzida pelo diretor execu-

tivo Luiz Paulo César Silveira, a reunião
apresentou um roteiro simples de como
considerar os três principais aspectos da
sustentabilidade - ambiental, social e de
governança - no ambiente de negócios,
alinhando às principais diretrizes internacionais sobre o assunto.
“Os pilares da sustentabilidade
(Triple Bottom Line) estão focados em
satisfazer as necessidades do presente
sem comprometer a capacidade das

gerações futuras satisfazerem as suas
próprias necessidades. Os novos pilares englobam economia, meio ambiente, social e governança”, explicou Ana
Elisa Fonseca, especialista no assunto.
Também foram abordados assuntos
como as Licenças de Operação: Gestão de Condicionantes; Custos Sociais:
identificando KPI´s específicos do
negócio; e o Relato Integrado como
ferramenta de comunicação.

PROVISIONAMENTO DO RISCO JURÍDICO
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Cenário atual e futuro do risco jurídico relacionado a terceiros

A atual legislação relacionada à terceirização estendeu em muito as possibilidades desta prática. Conforme
estimativas de cenários de trabalho, a
quantidade de empregos indiretos irá
ultrapassar a quantidade de empregos
diretos, impondo uma nova realidade
no tocante à avaliação do risco jurídico
trabalhista. Como consequência, o

acompanhamento do risco jurídico associado aos processos com terceiros passa
a merecer especial atenção por força da
alteração de paradigma. A ANEFAC, por
meio do Comitê de Provisionamento do
Risco Jurídico – CPC 25, realizou em 28 e
29 de novembro passado, em São Paulo
e no Rio de Janeiro, reuniões técnicas
que debateram o tema e avaliaram seus

impactos na gestão do provisionamento.
Entre os principais temas abordados,
estiverem o cenário atual de processos
judiciais brasileiros, o aumento da terceirização e a necessidade de novos controles
de contencioso, além das tendências e
pontos de atenção para o cenário de curto
prazo. Os encontros foram conduzidos
pelo diretor executivo Mauro Sampaio.

ECONOMIA

Perspectivas econômicas e políticas para 2017
No melhor dos cenários, o Banco Central reduzirá
a Selic de forma mais acelerada até o fim do ano. O
início deste processo já se deu com a redução acentuada na primeira reunião do Copom neste ano. Isso
representará que chegaremos a 2018 com um dígito
e, ao final de 2017, com opiniões dos especialistas da
ANEFAC, variando entre 10 e 10,5 %, um número ainda
alto em comparação com outros países. Estas mudanças não deverão ter impacto muito efetivo no spread
bancário, que deve continuar elevado. O crédito, por
outro lado, será impactado e terá um afrouxamento
progressivo. Já o PIB ficará no mesmo nível de 2016
e o desemprego chegará a incríveis 13,5%.
Por fim, o IBGE divulgou que a inflação fechou o
ano de 2016 em 6,29%, abaixo do teto da meta perseguida pelo BC, que é de 6,5%. Porém, a convergência
para o centro da meta de 4,5% em 2017 e 2018 é
perfeitamente factível. A balança comercial irá girar
em torno de US$ 48 bilhões e, ao contrário de outras
crises, o dólar não disparou, a bolsa não despencou
e essa será a tendência para todo o ano, sempre
levando em consideração as oscilações. No cenário
internacional, as preocupações levam em conta o governo de Donald Trump e a Europa sem perspectivas
de crescimento novamente, ainda mais com a crise
migratória. No campo dos investimentos estrangeiros
diretos, espera-se algo em torno de US$ 68 bilhões.   
Confira os vídeos!

Baixe o app da Revista ANEFAC
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A ANEFAC São Paulo, por meio do Comitê de Economia, realizou painel no dia 9 de fevereiro para
discutir o cenário atual e o projetado, envolvendo
aspectos do mercado interno no Brasil, bem como
os fatores econômicos e políticos externos que,
direta ou indiretamente, poderão afetar a economia
brasileira. Participaram do encontro os membros
da diretoria da ANEFAC, Ailton Leite, diretor de
Economia; Andrew Frank Storfer, conselheiro; Jorge Augustowski, diretor executivo de Economia;
Louis Frankenberg, diretor executivo de Finanças
Pessoais; Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor
executivo de Estudos Financeiros; e Roberto Vertamatti, conselheiro e diretor de Economia.
Para os especialistas, 2017 já começou com
ajustes nas contas públicas, os quais, se de fato
forem concluídos em tempo hábil, terão impactos
positivos na economia no médio prazo. Muitos fatores, porém, serão considerados para que estes
ajustes tenham êxito. A grande dúvida é como os
governantes se comportarão para que interesses
políticos, pessoais e partidários não interfiram negativamente nos trabalhos de arrumação das contas
públicas. Dentre as ações importantes, é necessário
destacar as reformas da previdência e tributária e os
cortes nos gastos públicos. Somente a partir disso
será possível colocar a economia nos trilhos. Diante
de municípios e Estados deficitários, será preciso
seriedade, profissionalismo e competência para que
os ajustes tenham sucesso.

REUNIÕES TÉCNICAS
ESTRATÉGIAS

Ensinamentos da autogestão

Com a perspectiva de superar as dificuldades impostas
pela crise prolongada, surge a expectativa de um Brasil
mais promissor. Após corte de custos e redução de quadro
de funcionários, uma das consequências foi a seleção
natural de talentos. Em geral, só ficam os que fazem mais
com menos. Agora, na hora de pensar a reconstrução, reequipagem e recomposição estratégica para o crescimento,
com a tendência de um futuro próximo mais complexo,
desafiador e cheio de disrupções, que tipo de profissional
devemos buscar no mercado? Como preparar o solo para
a fertilização do protagonismo criativo? O que fazer para
mudar o modelo mental dos sobreviventes?
Diante destas dúvidas, o aprendizado de um experimento extremo como a autogestão pode ajudar. Por
isso, este foi o tema da reunião técnica do Comitê em
Estratégias da ANEFAC realizada em 6 de dezembro de
2016, em São Paulo. O encontrou conduzido por David
Kallás, agora head de Administração e diretor executivo
do Comitê, abordou a fórmula do fracasso - hierarquias
e silos; a estrutura compartilhada do poder; o megafone
diário; a força motriz que move as engrenagens; e sustentabilidade - medição e reconhecimento. O palestrante
foi Laudio Nogues, diretor executivo da ANEFAC, que
mostrou também o TAG (time autogerido) que contribui
de forma dinâmica e proativa à obtenção dos objetivos da
empresa, favorecendo atingimento das metas, autonomia,
pensamento criativo, melhoria do ambiente de trabalho e
responsabilidade compartilhada.

NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE

IFRS for SME
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A ANEFAC, por meio do Comitê de Normas Internacionais, realizou reunião técnica no dia 8 de dezembro,
em São Paulo, sobre as modificações na norma IFRS
for SME já aprovadas e que serão válidas a partir de
2017. O encontro foi conduzido por Marta Pelucio, atual
vice-presidente da entidade, na época diretora executiva.
Confira os vídeos!
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Como integrar o
planejamento de curto,
médio e longo prazo

A construção de cenários integrando os planejamentos de curto, médio e longo prazo foi tema de
reunião técnica realizada no dia 22 de fevereiro pelo
Comitê em Estratégias da ANEFAC São Paulo, sob
responsabilidade do diretor executivo David Kallás.
Na dinâmica que o mundo empresarial vive, é importante construir uma visão estratégica do futuro para
definir onde a empresa deseja chegar para que o
ambiente não interfira na condução dessa trajetória
e as pessoas da organização estejam dispostas a
efetuar as transformações necessárias, propiciando
o alinhamento do planejamento de longo com o
médio prazo e com as operações diárias, evitando
que a empresa seja conduzida pelas interferências
do ambiente.
Entre os principais tópicos, o palestrante Antônio Luís Aulicino, sócio-fundador da empresa IDS
(Instituto para o Desenvolvimento Sustentável),
abordou a construção da visão estratégica do futuro
da organização; transformação da organização de
departamental para inter e transdepartamental;
apropriação das pessoas da organização; e alinhamento da construção da visão estratégica da
organização de longo prazo com o médio prazo
e o dia a dia.
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