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Irani Ugarelli

A KPMG Business Magazine, projetada 
para maximizar a comunicação e a 
interação entre a KPMG, seus clientes e a 
comunidade, apresenta, em sua 9ª edição, 
temas centrais da conjuntura econômica. 

Os assuntos abordados são analisados e 
apresentados de forma que possam ser 
utilizados como ferramenta de trabalho, e 
contribuir para melhorar o desempenho das 
empresas e de seus profissionais.

Entre as matérias selecionadas para 
compor esta edição, destacamos a análise 
da área de Forensic da KPMG no Brasil 
acerca do aumento dos riscos de fraudes 
corporativas – fenômeno que acompanha a 
globalização econômica. 

As questões relativas a energia e 
a recursos naturais, como parte de 
investimentos em infra-estrutura – 
essenciais para alcançar um novo patamar 
de desenvolvimento –, direcionaram 
algumas matérias. Destacamos uma 
análise sobre fusões e aquisições no setor, 
o texto sobre a consolidação do setor 

sucroalcooleiro e o artigo sobre os novos 
rumos do segmento de energia na China. 

Abordamos também o bom momento pelo 
qual passa o mercado de capitais no Brasil. 
Na questão tributária, visando ampliar a 
análise sobre o tema, publicamos um artigo 
com a opinião de José Silva Tavares, CFO 
da Fiat América Latina e África do Sul, e 
uma entrevista exclusiva com a gerente-
executiva Tributário da Petrobras, Maria Alice 
Deschamps. A executiva é responsável por 
comandar o trabalho de nada menos que 700 
profissionais.

Contamos com a continuidade na 
reciprocidade da comunicação. Por isso, 
pedimos aos leitores que enviem opiniões e 
críticas, contribuindo para a melhoria da nossa 
KPMG Business Magazine.

Esperamos que a leitura seja útil e agradável.

Um abraço,

Irani Ugarelli
Diretora de KM&C 
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Prevenir fraudes na era 
da globalização

A globalização econômica e o avanço 
acelerado das tecnologias vêm 
gerando, também, fraudes mais 
sofisticadas e condutas impróprias  
nas grandes corporações. As 
conseqüências, para as empresas, 
tornam-se mais graves, em termos 
de sanções aplicadas por agências 
regulatórias, danos de imagem, 
perdas financeiras e de confiança dos 
investidores, com desdobramentos 
negativos que poderiam até afetar e 
influenciar as cotações em bolsas. 
Pesquisa realizada em 2006 pela 
Association of Certified Fraud 
Examiners, dos Estados Unidos, estima 
que as empresas norte-americanas 
perdem, a cada ano, 5% de seu 
faturamento por conta de fraudes. 
Levando-se em conta o PIB dos EUA 
em 2006, isso representaria uma 
sangria de US$ 652 bilhões somente 
no ano passado.

Definimos aqui como fraude todo 
ato intencional destinado a assegurar 
ganhos ilegais. E como conduta 
imprópria, frustração de políticas 

FORENSIC

Prevenir fra
da globaliza

José Luiz Saicali
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internas e expectativas de mercado em 
relação à conduta ética nos negócios.

O objetivo dos artigos que seguem é 
debater o novo contexto da prevenção 
às fraudes e condutas impróprias. 
E, em especial, detalhar o que é 
necessário para que as empresas 
possam aferir os riscos colocados 
diante de suas operações, elaborar 
projetos de combate às fraudes, 
implementá-los e, finalmente, avaliar os 
resultados.

O contexto
O crescimento de ocorrências de 
fraudes e condutas impróprias fica 
ainda mais evidente diante dos dados 
do Integrity Survey 2005-2006, 
elaborado pela KPMG International 
e pela empresa de pesquisas Penn, 
Schoen & Berland, a partir de 
entrevistas com cerca de quatro mil 
funcionários — de todos os níveis 
— de empresas que operam nos 
Estados Unidos. Nada menos que 
74% deles afirmaram ter presenciado 
condutas impróprias nos 12 meses que 

José Luiz Saicali, sócio-líder 
da KPMG no Brasil na área 
de FAS

antecederam a pesquisa. E a metade 
dos participantes da enquete indicou 
que as irregularidades encontradas 
“levariam a uma perda significativa 
de confiança do público, caso fossem 
descobertas”.

Apesar de quase todos os funcionários 
que responderam à pesquisa afirmarem 
que notam melhorias nas condições para 
a prevenção, identificação e correção 
de fraudes, o fato é que os números 
do Integrity Survey 2005-2006 são 
praticamente idênticos aos do biênio 
anterior.

De acordo com outra pesquisa, 
denominada Cross Border 
Investigations - Effectively Meeting the 
Challenge, que a KPMG International 
realizou no final de 2006, com 103 
responsáveis por investigações 
corporativas em 21 países, 56% dos 
participantes indicaram que a chave 
para investigar fraudes de forma 
bem sucedida está no planejamento 
e definição adequados do escopo 
das investigações. Em segundo 

O combate às 
fraudes e aos 

comportamentos 
impróprios, além 
de reduzir o risco 

de sanções, perdas 
financeiras e 

danos à imagem, 
demonstra seriedade 
e comprometimento 

ético



04  Saicali

lugar, nas prioridades apontadas pelo 
levantamento, figura o uso apropriado 
dos recursos (humanos e tecnológicos) 
internos, com 40% das indicações, 
seguido pela alocação correta dos 
recursos externos (34%).

Outra pesquisa, Profile of a Fraudster, 
elaborada em 2007, a partir de centenas 
de investigações de fraude realizadas 
pela área de Forensic da KPMG na 
Europa, Oriente Médio e África, 
oferece dados preciosos para entender 
o perfil dos fraudadores e o perigo que 
representam para as corporações.

O levantamento aponta que 89% 
das fraudes investigadas envolvem 
empregados que operam contra seus 
antigos empregadores. Em metade 
dos casos não havia suspeita anterior 
sobre o comportamento do fraudador. 
E, mais grave, em 21% das fraudes, 
as empresas não tomaram nenhuma 

atitude, mesmo havendo suspeita 
sobre seu colaborador. 

Os caminhos
Sob o impacto dos escândalos 
corporativos internacionais verificados 
desde a década de 1990, inúmeros 
países vêm adotando regras cada vez 
mais rígidas contra as fraudes e condutas 
impróprias. São regras impostas, 
também, para coibir outros problemas 
graves da economia globalizada, como 
a lavagem de dinheiro decorrente 
da corrupção, do tráfico de drogas e 
do terrorismo. Apenas a Anti-Bribery 
Convention (Convenção contra a 
Corrupção), elaborada pela Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), já foi assinada por 
36 países, enquanto Austrália, Alemanha 
e África do Sul adotaram legislações 
semelhantes. Leis como a Sarbanes-
Oxley (SOX, dos Estados Unidos), 
JSOX (Japão) e Canadian SOX (Canadá), 

relativas à governança corporativa, 
também apresentam inúmeras normas 
antifraude.

Apesar disso, segundo a pesquisa 
Cross Border Investigations, a metade 
dos empregados consultados revelou 
que suas companhias não contam 
com procedimentos claros a respeito 
dos processos de investigação de 
fraudes. Dados como esse confirmam 
a importância do debate para apoiar as 
empresas no combate à redução dos 
riscos de fraude e de comportamentos 
impróprios. Um combate que, além 
reduzir o risco de sanções, perdas 
financeiras e danos à imagem 
por parte de governos e agências 
regulatórias, demonstra seriedade e 
comprometimento ético diante do poder 
público, dos acionistas, de todos os 
stakeholders, das agências
de classificação de risco e da sociedade.
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A sofisticação cada vez maior dos ilícitos 
corporativos – até por conta da revolução 
da informática – e as conseqüências 
maléficas advindas do narcotráfico, da 
corrupção passiva, do crime organizado 
e do financiamento ao terrorismo 
vêm levando à adoção de normas 
internacionais cada vez mais abrangentes 
e rígidas contra o crime de lavagem de 
dinheiro. Trata-se a lavagem de dinheiro 
de uma “simulação de licitude”, uma 
vez que visa a conversão de recursos 
derivados de certos crimes graves em 
capitais aparentemente lícitos. Assim, a 
gestão do risco de lavagem de dinheiro 
passa a ocupar, dia a dia, um espaço 
maior no rol de prioridades do segmento 
de Financial Services.

Além da Lei n. 9.613/1998, que tipifica 
o crime de lavagem de dinheiro no 
Brasil e prescreve obrigações de 
controles internos aos entes a ela 
sujeitos (“Sujeitos Obrigados”) e a 
regulamentação específica que se 
seguiu, o compliance de prevenção à 
lavagem de dinheiro compreende, ainda, 
aderência a guidelines internacionais, 
também denominadas soft law, cujos 
princípios básicos – “KYC”– Know Your 
Customer (Conheça Seu Cliente) e 
“KYE” – Know Your Employee (Conheça 
Seu Funcionário), se devidamente 
aplicados, formam o cornerstone da 
estrutura de prevenção à lavagem de 

Márcia Klinke

A implementação
 assessment pode 

de lavagem

de client risk 
mitigar o risco 
de dinheiro?
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Marcia Klinke, diretora da 
KPMG no Brasil na área de 
Forensic

dinheiro. Essas guidelines incluem, 
inter alia, as “49 Recomendações” do 
FATF/GAFI – organismo internacional 
baseado em Paris que representa a 
grande força-tarefa de prevenção à 
lavagem de dinheiro, controles internos 
prescritos pelo Comitê da Basiléia, tais 
como o denominado Customer Due 
Diligence for Banks, os Princípios de 
Wolfsberg, com foco em private banking 
e correspondent banking, elaborados 
por um grupo formado pelos 12 maiores 
bancos do mundo, reunidos na cidade 
suíça de mesmo nome. 

Com força de compliance ainda 
maior, as instituições financeiras, 
incluindo os bancos brasileiros, devem 
cumprir, no âmbito de suas transações 
internacionais, as regras do OFAC 
(Office of Foreign Asset Control), 
ligado ao Ministério da Fazenda 
dos Estados Unidos, e as do “USA 
Patriot Act”, de 2001, (Uniting and 
Strengthening America by Providing 
Appropriate Tools Required to Intercept 
and Obstruct  Terrorism), promulgado 

na seqüência dos eventos de “11 de 
setembro”,  ambos voltados para a 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) 
e o Combate ao Financiamento do 
Terrorismo (CFT). 

Não obstante as particularidades de 
cada país, a globalização dos negócios 
e a natureza transnacional do crime 
de lavagem de dinheiro demandaram 
harmonização de normas, processo 
que está se consagrando gradualmente 
mediante a adoção destas normas 
internacionais e a emissão de 
regulamentação nacional com base nelas. 

Aplicação do 
Princípio “KYC”
Sendo o Princípio “KYC” (Conheça seu 
Cliente) um dos pilares de sustentação 
da estrutura de PLD, as instituições  
aplicam este princípio com base no 
risco de lavagem de dinheiro inerente a 
cada segmento de clientes, visando a 
apropriada alocação de recursos, tempo 
e staff. Este procedimento, denominado 
Client Risk Assessment, implica, entre 
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outras iniciativas, dividir os prospectos/
clientes segundo o risco inerente a cada 
segmento de negócios, dimensionando 
o grau de due diligence a ser aplicado a 
cada segmento. Isso implica excluir do 
universo de prospecção os segmentos 
que apresentam riscos conflitantes 
com a política de gestão de riscos da 
instituição. 

Assim, os prospectos/clientes em 
muitas instituições passaram a ser 
divididos em três grupos – Risco Baixo, 
Risco Médio e Risco Alto, incluindo-se 
neste grupo aqueles cujas atividades 
econômicas possam apresentar maior 
suscetibilidade à prática de ilícitos, 
e/ou maior utilização de dinheiro em 
espécie, e/ou menor grau de disclosure 
de informações e/ou patrimônio e renda 
volumosos (Fatores de Risco).

Risco Alto – “PEPs”
Com base em guidelines internacionais, 
a Circular 3339/06 do Banco Central 
do Brasil, com vigência a partir de 2 
de julho deste ano, definiu o chamado 

“PEPs”– Pessoas Politicamente 
Expostas – e prescreveu controles 
internos mais rígidos de aplicação do 
Princípio “KYC” e de monitoramento 
de movimentações financeiras para 
este segmento. PEPs são os agentes 
públicos que desempenham ou 
tenham desempenhado, nos últimos 
cinco anos, no Brasil ou no exterior, 
cargos, empregos ou funções políticas 
relevantes. O enquadramento se 
estende a seus representantes e 
familiares. Entre os exemplos de 
PEPs elencados pelo Banco Central 
estão os detentores de mandatos 
eletivos para os poderes Executivo 
e Legislativo da União, ministros de 
Estado, governadores, presidentes 
de Assembléias Legislativas, Tribunais 
de Contas e Câmaras Municipais de 
capitais de estados, prefeitos.

Segundo a Circular, para estabelecer 
relações de negócios com PEPs, as 
instituições financeiras devem adotar 
medidas mais rígidas de due diligence, 
incluindo, inter alia, implementação de 

procedimentos internos que possibilitam 
identificar um prospecto/cliente como 
PEP, aprovação da alta gerência para 
estabelecimento de negócios com 
PEP e adoção de medidas de vigilância 
reforçada e contínua da relação de 
negócio mantida com PEP. 

Aplicação do 
Princípio “KYE” 
A aplicação do Princípio “KYE”– Conheça 
seu Funcionário – também integra os 
pilares de sustentação da estrutura 
de PLD, uma vez que grandes cases 
internacionais de lavagem de dinheiro 
tiveram a conivência de funcionários.  
Desta forma, as instituições devem 
adotar, no âmbito do Programa de 
PLD ou como política de RH, controles 
internos, visando filtrar candidatos 
(Employee Screening), com o objetivo 
de afastar da instituição pessoas que 
possam aumentar o seu exposure ao 
risco de lavagem de dinheiro. 

A aplicação do Princípio “KYE” implica, 
ainda, medidas a serem adotadas para 



08  Marcia Klinke

A eficiência de 
um Programa de

Prevenção à 
Lavagem de 

Dinheiro
depende, em 

grande medida, 
de avaliações 

independentes e 
periódicas de seu 

desempenho

a fase pós-contratação de funcionários, 
cabendo citar, como exemplo, 
monitoramento de Red Flags (Sinais de 
Alerta), incluindo mudanças inusitadas 
nos padrões de vida e de comportamento 
de funcionários, ou em seu resultado 
operacional, recusa em tirar férias e em 
cumprir política de rodízio de clientes.

Os controles internos no âmbito da 
aplicação do princípio “KYE” incluem, 
inter alia, limitação de poderes do 
funcionário, segregação de funções e 
acompanhamento de sua capacidade 
financeira.

No âmbito da aplicação do princípio 
“KYE”, é recomendável que a 
instituição tenha adotado o seu 
Manual de Conduta Ética, aprovado 
pelo Conselho de Administração ou 
órgão equivalente, e divulgado para 
todos os funcionários, prescrevendo 
os princípios éticos que norteiam as 
atividades e o comportamento de toda 
a “pirâmide” de funcionários, os seus 
direitos e obrigações, e penalidades para 
eventuais violações. Parece óbvio, mas é 
recomendável constar expressamente do 
Manual de Ética que os funcionários não 
podem receber nada de valor, direta ou 
indiretamente, de cliente, de fornecedor 
ou de qualquer terceiro interessado. 

Ainda, é dever do funcionário divulgar 
qualquer conflito de interesses existente 
ou potencial, recusar-se a intermediar 

ou participar de negócios contrários às 
normas, às leis vigentes e às políticas 
da instituição, e comunicar ao Comitê de 
Ética ou colegiado equivalente quaisquer 
violações ao Manual de Ética. 

O Papel das Auditorias 
A eficiência de um Programa de 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro 
depende, em grande medida, de 
avaliações independentes e periódicas 
de seu desempenho. O processo 
deve contemplar auditoria interna e 
externa, assessoria externa mediante 
realização de diagnóstico, gap analysis 
(serviços prestados, por exemplo, pela 
KPMG), recomendação de medidas 
corretivas e emissão de relatório. Essas 
medidas, é claro, agregam valor ao 
desempenho da instituição, no que se 
refere a compliance, controles internos 
e  governança corporativa.

Concluímos, portanto, que a devida 
aplicação dos Princípios “KYC” e 
“KYE”, no âmbito de um Programa de 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 
testado periodicamente por auditoria 
independente (testing for adequacy), 
mitiga o risco de lavagem de dinheiro. 
Conseqüentemente, contribui para a 
boa gestão do risco de imagem, oriundo 
da publicidade negativa envolvendo 
o nome e marca da instituição, cujas 
conseqüentes perdas podem minar o 
patrimônio da instituição, uma vez que a 
sua matéria-prima é a credibilidade.
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FORENSIC

Werner Scharrer

Com o mundo globalizado 

e a informação instantânea, 

cresce o cuidado das empresas 

com fraudes e fraudadores 

que ultrapassam as fronteiras 

nacionais 

O Século 21 trouxe um desafio adicional 
para o combate às fraudes corporativas: 
a integração entre os mercados 
mundiais, com grandes conglomerados 
atuando em inúmeros países ao mesmo 
tempo. Além disso, a instantaneidade 
das comunicações e a tecnologia 
eletrônica facilitaram sobremaneira as 
transações financeiras internacionais. 
Isso abriu espaço para o crescimento 
das fraudes que ultrapassam as 
fronteiras dos países. Como resposta, 
as empresas perceberam a necessidade 
de desenvolver (e, em muitos casos, 
de criar) a capacidade de investigação 
sem fronteiras para essas fraudes 
corporativas. 

Com o objetivo de obter um panorama 
completo dessa situação, a KPMG 
International elaborou um questionário, 

Investigação 
de fraudes
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Werner Scharrer, sócio da KPMG 
no Brasil na área de Forensic

que foi respondido por 103 executivos 
seniores, responsáveis pelo dia-a-dia 
das investigações corporativas de suas 
empresas. Os responsáveis pelo estudo, 
intitulado Cross-Border Investigations: 
Effectively Meeting the Challenge, 
também realizaram entrevistas 
aprofundadas com 30 dessas pessoas. 
A pesquisa abrangeu executivos de 
21 países, entre eles Brasil, Estados 
Unidos, Coréia do Sul, França e Chile.

 A partir dos resultados, fica evidente 
que algumas companhias estão mais 
preparadas do que outras para lidar com 
investigações internacionais. Aquelas 
que se mostraram estar em melhores 
condições chegaram a essa posição 
alocando mais recursos internos para a 
área responsável e, também, formando 
parcerias com uma outra empresa – 
principalmente em áreas especializadas, 
como a de captura de dados eletrônicos.

Ter uma boa capacidade de investigação 
internacional é apenas um elemento 
para uma boa gestão de riscos, o que 
inclui fraudes e condutas impróprias. 
Mas é um elemento que pode fazer 
toda a diferença e trazer ganhos para a 
empresa. Isso porque a diminuição do 
risco de ocorrência de fraudes reduz a 
possibilidade de sanções. E, também, 
garante aos acionistas, às entidades 
reguladoras, às agências de riscos e ao 
mercado em geral, que a companhia 
tem uma política rigorosa de controles 

contábeis. A iniciativa evita, ainda, que 
uma situação de risco fuja ao controle 
da empresa. 

Como resultado da pesquisa, foi 
possível detectar que os desafios para 
as investigações internacionais de 
fraudes podem ser englobados em 
quatro grandes categorias:
•  Tomar as medidas iniciais apropriadas 
•  Diferenças culturais e de legislação 
•  Recursos de investigação 
•  Disponibilidade e acesso a dados 
    eletrônicos
 
De acordo com os participantes do 
levantamento, os principais desafios 
na condução de investigações 
internacionais são: o ambiente legal  
e regulatório (45%), disponibilidade 
e acesso a dados eletrônicos (32%), 
diferenças culturais (26%) e diferenças 
de idiomas (25%). 

Uma das grandes dificuldades 
enfrentadas por esses profissionais está 
na definição exata do que é fraude e do 
que é uma conduta imprópria. É muito 
importante que essas definições claras 
cheguem aos funcionários. Sem isso, as 
investigações perdem muito e o desafio 
de tomar a primeira decisão apropriada 
fica ainda mais complexo. Observe-se 
que menos da metade dos executivos 
que responderam à pesquisa disseram 
que a companhia em que trabalhavam 
tinha procedimentos compreensíveis 
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de investigação. Pior: uma em cinco 
empresas não dispunha nem sequer de 
procedimentos. 

Com relação às diferenças culturais e 
de legislação, o essencial é sempre 
demonstrar respeito e procurar entender 
as normas locais. Muitas vezes, o que é 
ilegal em um país pode ser rotineiro em 
outro. As leis de privacidade de dados 
também costumam variar muito. 

Um dado preocupante é que metade 
dos entrevistados disse que sua 
equipe não havia sido treinada sobre 
os procedimentos de investigação, 
nos últimos seis meses. Educar os 
funcionários sobre tendências de 
fraudes e orientá-los sobre possíveis 
respostas a elas são vitais para 
investigações internacionais em 
corporações com atuação mundial. Os 
responsáveis por essa área devem ter o 
conhecimento da estratégia de negócio 
da companhia e uma sólida experiência 
em processos e finanças. 

Por último, obter informações e dados 
eletrônicos é crucial para o sucesso 
de qualquer investigação internacional 
sobre fraudes. Com a finalidade 
de conseguir uma boa atuação em 
segurança e investigação, a companhia 
deve saber quais são as políticas 
internas com relação a e-mails, a back-
up e a saber quais são os servidores 
com informações importantes e se 

eles estão sob controle da empresa. 
É importante, também, que as 
organizações mantenham uma vigilância 
constante sobre possíveis alterações na 
legislação de cada país sobre segurança 
de dados. E quando a empresa buscar 
ajuda de uma outra organização para 
investigar fraudes, ela deve se assegurar 
de que essa terceira parte tenha um 
conhecimento detalhado e atual da 
coleta, preservação e transmissão de 
dados em todas as jurisdições afetadas 
durante a investigação.  

As empresas podem ajudar a evitar 
problemas no curso das investigações, 
se tiverem em mãos um plano de 
trabalho focado e examinado por um 
profissional experiente na área de 
Forensic IT. Por último, de acordo com a 
pesquisa da KPMG International, quando 
uma empresa der início ao processo 
de investigação internacional, deve 
estar segura de que terá capacidade de 
rastrear as evidências que vêm sendo 
reunidas, em todos os locais onde 
opera, e de que o método empregado é 
uniforme. 

Quem é o fraudador?
Quem comete fraudes corporativas? 
Quais são seus motivos? Como fazer 
para evitá-las? Essas são perguntas 
cada vez mais comuns nos tempos 
da economia globalizada e das 
comunicações instantâneas. O estudo 
Profile of a Fraudster – Survey 2007, 

elaborado pela KPMG International, 
permite avançar nas respostas a essas 
questões e, também, na solução 
das falhas internas às empresas, 
que abrem espaço para fraudes. O 
Survey teve como base 360 perfis de 
responsáveis por fraudes corporativas, 
identificados entre centenas de casos 
nos quais a área de Forensic da KPMG 
vem trabalhando nos últimos anos, na 
Europa, Oriente Médio e África.

O trabalho começa com um alerta: 
em geral, o fraudador é um colega de 
trabalho sempre disponível para colaborar, 
educado, o que reduz as suspeitas. “A 
confiança é um fator-chave de risco”, 
diz o texto, apontando a necessidade 
de a empresa manter o equilíbrio entre 
confiança e controle interno.

Ao traçar o perfil do fraudador, o 
trabalho analisa sua oportunidade, seus 
motivos e a racionalização que faz ao 
cometer o delito. A oportunidade surge 
exatamente pelo excesso de confiança, 
que abre espaço para as fraudes. Entre 
os motivos centrais estão a manutenção 
de um estilo de vida exagerado, 
enquanto o estudo da racionalização 
da fraude revela que o responsável 
geralmente considera ter direito ao que 
está tomando da corporação.
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O perfil
Conforme os números do Survey 
2007, os maiores responsáveis por 
condutas impróprias trabalham dentro 
das empresas-vítimas. E em postos 
de destaque. Em 89% dos casos, 
as fraudes são cometidas contra os 
próprios empregadores, destacando-se 
que 86% dos responsáveis pertencem à 
alta administração (60%) ou à gerência 
das empresas (26%). A maioria dos 
fraudadores está na empresa há mais 
de seis anos. 

O fraudador é homem (85% dos casos), 
com 70% na faixa dos 36 aos 55 anos 
de idade. Age sozinho em 68% dos 
delitos. É interessante o fato de que 
91% dos autores não se contentam 
apenas com uma fraude. Na Europa, 
um em cada dois delinqüentes lesa a 
empresa em pelo menos um milhão 
de euros. O mesmo ocorre com um 
em cada três fraudadores na África do 
Sul e um em cada quatro na Índia e no 
Oriente Médio. Em mais da metade dos 
casos, havia suspeitas anteriores sobre 
o comportamento do fraudador. Mas, 
em 21% das ocorrências, apesar disso, 
a empresa não adotou qualquer medida 
de prevenção. Destaca-se que 49% dos 
fraudadores obtiveram sucesso inicial 
explorando as deficiências dos controles 
internos da empresa. Ou seja, controles 
internos eficientes são cruciais para 
a detecção e prevenção de condutas 
impróprias.  

Recomendações
A pesquisa da KPMG apresenta, 
ainda, diversas orientações destinadas 
a prevenir, detectar e responder às 
tentativas de fraudes corporativas.

No âmbito da prevenção, por exemplo, 
é essencial que a empresa trabalhe 
com definições claras sobre o que são 
fraudes e condutas impróprias, e que 
esses conceitos sejam transmitidos ao 
conjunto de colaboradores. Isso deve 
ser acompanhado pela implementação 
adequada de um Código de Conduta. 
O Profile of a Fraudster recomenda, 
ainda, a realização de due diligences 
apropriadas, interna e terceirizada. Todo 
esse procedimento de prevenção deve 
caminhar junto com um amplo plano de 
comunicação.

A detecção das fraudes, de sua parte, 
pode ser facilitada pela criação de hot 
lines e de outros mecanismos que 
permitam aos próprios funcionários 
denunciarem suspeitas de conduta 
inadequada. A empresa deve, ainda, 
contar com planos de monitoramento 
eficientes, respaldados por ferramentas 
de informática modernas para a análise 
dos dados.

A prevenção e a detecção de fraudes, 
feitas de forma correta, conduzirão às 
melhores respostas para o problema, 
que devem incluir planos eficazes 
de investigação interna, assim como 

um sistema disciplinar transparente 
e rigoroso. Em caso de ocorrência de 
fraudes, a corporação deve considerar 
a possibilidade de fazer um anúncio 
público – aos diversos públicos 
envolvidos. Todas essas medidas podem 
propiciar o melhor arcabouço à adoção 
das ações requeridas para remediar 
fraudes, permitindo que a empresa 
assegure a prevenção de sua imagem e 
reputação.

Orientações para prevenir as fraudes

•  Comprometer o comando da empresa
 para com a prevenção de riscos 
•  Disseminar esse compromisso entre
 os níveis gerenciais da empresa 
•  Criar e manter a auditoria interna 
•  Estabelecer os riscos de fraudes e
 condutas impróprias 
•  Criar um Código de Conduta e
 normas correlatas 
•  Aplicar a due diligence interna e
 externa 
•  Criar e manter mecanismos de
 comunicação e treinamento 
•  Desenvolver processos específicos de
 controle do risco de fraudes

Werner Scharrer é sócio da KPMG no 
Brasil na área de Forensic

49% dos fraudadores
obtiveram sucesso inicial explorando
as deficiências dos controles internos

da empresa

Fonte: KPMG Forensic





No início de cada ano, a KPMG no 
Brasil promove seminários onde são 
apresentadas as mudanças no quadro 
tributário a executivos de diversas 
áreas. O Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), que o Governo 
Federal anunciou recentemente, inclui 
diversas novidades no âmbito dos 
benefícios tributários. Este foi um dos 
principais assuntos discutidos nos 
encontros deste ano, realizados entre 
janeiro e março, em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Brasília, Curitiba, Fortaleza e Joinville.

Parte significativa dos participantes 
respondeu à Pesquisa sobre 
Atualização da Legislação Tributária. 
Eram, em geral, executivos da área 
financeira, representando, em 79% 
dos casos, empresas de grande porte 
– com faturamento superior a R$ 60 
milhões anuais.

De acordo com o levantamento, 35% 
dos executivos consultados consideram 
improvável que suas empresas lancem 
mão dos benefícios fiscais previstos 
pelo PAC. Outros 30% afirmam que isso 
dependerá de estudos aprofundados. 
“O resultado reflete com clareza as 
características do PAC, que é um 
programa fatiado em setores”, explica 
Sergio Schuindt, sócio da KPMG no 
Brasil na área de Consultoria Tributária. 
Para ele, “há, sem dúvida, segmentos 
que se beneficiarão da desoneração 
tributária, como os de semicondutores 
e TV digital. Mas as vantagens não 

TRIBUTOS

O PAC e a legislação
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foram estendidas aos fornecedores, 
que, inclusive, terão de tomar certos 
cuidados para não cair na armadilha de 
permanecer com créditos tributários 
que não poderão ser descontados”, diz. 
“Assim, um fornecedor de insumos para 
semicondutores, por exemplo, faz suas 
compras e paga o PIS e a Cofins, que 
poderiam ser transformados em créditos 
para a quitação desses mesmos 
tributos, mais tarde. O problema é 
que os fabricantes de semicondutores 
deixaram de recolher os dois tributos 
nas respectivas vendas, então, o 
fornecedor não terá como compensar os 
créditos com as próprias contribuições”, 
explica Schuindt. “A solução, para isso, 
viria com a expansão dos benefícios 
do PAC, de maneira a alcançar cadeias 
produtivas inteiras, representando uma 
desoneração tributária de verdade. 
Talvez isso possa acontecer, ainda que 

parcialmente, com a votação, pelo 
Congresso, das emendas apresentadas 
ao PAC”, prossegue o sócio.

Oportunidades
A Pesquisa Atualização da Legislação 
Tributária revelou que 77% das empresas 
participantes não utilizam os benefícios 
fiscais relativos aos programas Repes 
(Regime Especial de Tributação para a 
Plataforma de Exportação de Serviços 
de Tecnologia da Informação), Recap 
(Regime Especial de Aquisição de Bens 
de Capital para Empresas Exportadoras) 
e de Inovação Tecnológica, mantidos pelo 
Governo Federal. Sergio Schuindt avalia 
que isso se deve, principalmente, à alta 
do real diante do dólar. “O Repes prevê 
a desoneração do PIS e da Cofins na 
compra de insumos, para as empresas 
que operarem como plataformas de 
exportação de produtos ou serviços 
de tecnologia. Enquanto isso, o Recap 
isenta dos mesmos tributos, na compra 
de equipamentos, as empresas que 
exportarem pelo menos 80% de sua 
produção. Mas o avanço da cotação 
do real frente ao dólar faz com que 
a maioria das empresas brasileiras 
desse segmento tenha que buscar o 
mercado interno, devido à perda de 
competitividade internacional. Assim, 
o Repes e o Recap acabam gerando 
poucos resultados”, afirma.

Ao analisar o posicionamento das 
empresas na Pesquisa sobre Atualização 
Tributária, o sócio da KPMG lança um 
alerta: “Se o real valorizado reduziu 
o impacto do Repes e do Recap, a 

Sergio Schuindt é sócio da 
KPMG no Brasil, na área de 
Consultoria Tributária

O Programa de Aceleração do Crescimento 
amplia o interesse das empresas por 

atualização em legislação tributária

verdade é que muitas companhias estão 
perdendo grandes chances de diminuir 
sua carga tributária, ao não aproveitar, de 
forma adequada, o programa de Inovação 
Tecnológica”. Sérgio Schuindt observa 
que “esse programa permite deduções 
importantes em tributos e contribuições, 
como o Imposto de Renda, CSLL, Cide e 
IPI, para aquelas empresas que investirem 
em pesquisa e desenvolvimento de 
produtos e serviços. Inúmeras empresas 
não estão atentas e, assim, perdem boas 
oportunidades, em especial no que se 
refere à desoneração de impostos que 
incidem sobre o lucro”, explica.

Ações judiciais
Schuindt comenta que as alterações no 
panorama tributário brasileiro deverão 
provocar uma nova onda de ações 
judiciais. “Nos anos 90, tivemos uma 
verdadeira corrida à Justiça, por conta 
dos efeitos do período inflacionário e 
das inúmeras alterações na legislação 
tributária, nem sempre observando 
todos os princípios constitucionais”. Esta 
tendência também aparece na pesquisa 
da KPMG no Brasi. “Entre as empresas 
que pesquisamos, 35% pretendem 
ingressar com alguma medida judicial 
ou administrativa. Nesse universo, 62% 
das empresas estão particularmente 
interessadas em ações envolvendo 
ICMS (uso e consumo) e ICMS na base 
de cálculo do PIS e da Cofins, além das 
compensações de créditos, o ISS sobre 
importações e a não-cumulatividade 
do PIS e da Cofins. São números 
muito expressivos”, conclui o sócio em 
Consultoria Tributária. 





Duas reclamações são recorrentes entre 
os empresários brasileiros: a falta de 
investimentos em infra-estrutura e a alta 
e complexa carga tributária brasileira. 
De fato, o Brasil tem a legislação 
mais complexa entre os países cuja  
economia é considerada relevante no 
contexto mundial. São dezenas de 
tributos federal, municipais e estaduais 
– nos dois últimos casos, cada estado 
e município legisla sobre sua própria 
arrecadação. Fato que, além de abrir a 
possibilidade de guerra fiscal, dificulta a 
implementação de soluções sistêmicas 
e, principalmente, traz a necessidade 
de que empresas com atuação 
nacional tenham equipes de porte, 
para lidar com esta grande diversidade 
de legislações e interpretações, e 
também cumprir com a ampla gama de 
obrigações acessórias que burocratizam 
a questão tributária no Brasil.

No caso da maior empresa do Brasil, a 
Petrobras, os números são expressivos. 
Para cumprir suas obrigações e deixar 
nos cofres governamentais cerca de 
R$ 70 bilhões por ano, a Petrobras 
conta com uma grande equipe de 
profissionais alocados na área tributária 
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em todo o Brasil. Para contar como é 
lidar com a complexidade da questão 
tributária no Brasil em uma corporação 
de tamanha dimensão e, mesmo 
assim, atingir a excelência em seu 
trabalho, a gerente-executiva
Tributário da Petrobras, Maria Alice 
Deschamps, recebeu a KPMG Business 
Magazine na sede da empresa, no 
centro do Rio de Janeiro.

KPMG Business Magazine – Como 
maior contribuinte do país, com 
mais de R$ 70 bilhões recolhidos 
em impostos, quais são as 
responsabilidades e os desafios que a 
Petrobras enfrenta?

Maria Alice Deschamps – Na verdade, 
são R$ 70 bilhões em tributos e 
participações governamentais pagos 
pela Petrobras como contribuinte, mas 
são mais de R$ 82 bilhões em gestão 
de tributos. Uma das peculiaridades 
e um dos grandes desafios que a 
empresa enfrenta são os diversos 
mecanismos de recolhimento indireto 
em todos os níveis de arrecadação, 
através da substituição tributária, da 
responsabilidade pela retenção de 

GESTÃO TRIBUTÁRIA

Tributos podem 
agregar valor?

Maria Alice Deschamps, gerente-
executiva Tributário da Petrobras



tributos nos pagamentos ou pela 
tributação monofásica, que aumenta 
enormemente a responsabilidade do 
gestor. No entanto, nossa visão não tem 
foco no volume de arrecadação. Isso, 
na verdade, é uma conseqüência da 
grandeza dos negócios da Petrobras.

Além disso, a Petrobras vive um 
momento de acelerada expansão, 
tendo sido esta uma das motivações 
da recente reestruturação promovida 
na Diretoria Financeira. Esta 
mudança, aprovada pelo Conselho de 
Administração em novembro de 2005, 
trouxe para a estrutura organizacional da 
Diretoria Financeira alguns processos 
tributários, contábeis e financeiros que, 
anteriormente, estavam vinculados às 
unidades operacionais ou de serviço. 
Este novo modelo de gestão contribui 
decisivamente para a garantia da 
uniformidade da gestão financeira e  
para o aprimoramento da gestão de 

riscos, com conseqüente aumento da 
rentabilidade no país e no exterior. 

Esta conquista foi possível graças ao 
alinhamento e à sensibilidade da alta 
administração diante da necessidade 
de fortalecimento dos processos da 
Diretoria Financeira, para o crescimento 
sustentado da companhia. Fica 
evidente que, neste novo cenário, 
um dos desafios da gestão tributária 
será manter posicionamento único e 
uniforme na interpretação e na aplicação 
da legislação tributária em todo o 
Sistema Petrobras.

Qual é o foco da gestão tributária da 
Petrobras?
Está no potencial de agregação de valor 
para os negócios da companhia. Isso 
está claramente incorporado pela cultura 
do Sistema Petrobras. Como uma das 
conseqüências do movimento inicial 
de reestruturação das funções da área 

18  Gestão Tributária

“O sistema 

tributário brasileiro 

é muito mais

complexo do que 

qualquer 

outro do mundo. 

Isso é líquido e 

certo”
Maria Alice Deschamps
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financeira, recentemente, a Diretoria da 
empresa aprovou as políticas e diretrizes 
da função tributária, fato importante para 
formalizar o que se deseja para a gestão 
da função tributária em todo o Sistema. 
Este documento dispõe que todos os 
gestores das empresas do Sistema 
Petrobras devem “exercer a função 
tributária com excelência, contribuindo 
para o aumento da rentabilidade dos 
negócios do Sistema Petrobras no país 
e no exterior”.

A aprovação desse documento é uma 
medida para aplicar os conceitos de 
governança corporativa na gestão 
tributária?
Com certeza. A implantação plena 
das políticas e diretrizes corporativas 
da função tributária no Sistema 
Petrobras reforça os mecanismos 
de governança existentes, gerando 
melhores resultados para os acionistas. 
Anteriormente, a metodologia de 

controles internos dos processos 
tributários da Petrobras, utilizada 
na certificação da Sarbanes- Oxley, 
também considerava todos os pilares e 
dimensões da governança corporativa. 

Outra vantagem é a definição, com 
clareza, das atribuições e dos grandes 
desafios na busca pela excelência da 
função tributária.

Outro ponto convergente entre as 
melhores práticas de governança e 
as políticas e diretrizes do Sistema 
Petrobras é a ênfase dada à 
necessidade de padronização dos 
processos para o Sistema, no país e no 
exterior. Obviamente, respeitando as 
questões de governança, quando nos 
referimos a sociedades diferentes, e 
respeitando as diferenças de legislação, 
quando falamos de outros países. Mas, 
no que diz respeito à interpretação 
das normas e do ambiente tributário 

e, principalmente, na aplicação desse 
entendimento, tudo o que puder deve 
ser igual e uniforme.

Quais vantagens essa uniformidade 
traz?
A uniformidade torna os processos mais 
simples, padronizados e com maior 
nível de controle. Assim, reduzimos 
os riscos tributários que classificamos 
como operacionais. Sempre que existir 
alguma falha nesse alinhamento, seja 
por problemas de sistemas, por falha 
humana, ou pela não-conformidade 
entre a execução e os procedimentos, 
gera-se uma contingência tributária. 
Nesse caso, não é causada por 
divergência de interpretação entre 
o contribuinte e o Fisco, mas, 
simplesmente, por uma aplicação 
não-uniforme. E isso poderá ser 
evitado com uma maior padronização. 
Também vai tornar o processo decisório 
muito mais fácil e ágil. Em termos 



a norma tributária que não estejam 
vinculados organizacionalmente à 
Gerência Executiva do Tributário. Isso 
também foi feito com a função contábil 
e a função financeira.

Como a sra. analisa o sistema 
tributário brasileiro em comparação 
com o de outros países?
O sistema brasileiro é muito mais 
complexo do que qualquer outro no 
mundo. Isso é líquido e certo.

Há espaço para simplificação?
Precisa existir uma simplificação para 
viabilizar o crescimento econômico do 
país. Hoje, o esforço que as empresas 
fazem – tanto em recursos quanto 
em horas trabalhadas – para manter 
a exatidão das apurações tributárias é 
enorme. 

No caso especifico da Petrobras, isso 
é ampliado por dois motivos. Primeiro, 
porque uma das premissas da empresa, 
devido ao seu compromisso com as 
boas práticas e à sua responsabilidade 
social, é a total correção na aplicação 

de planejamento tributário, também 
há um ganho, porque nossa linha de 
defesa fica mais robusta quando se 
demonstra a consistência na aplicação 
do entendimento da matéria tributária. 
Então, há ganhos em todos os níveis.

Em relação aos riscos tributários 
operacionais, é possível haver 
divergência entre a uniformidade 
na interpretação e a uniformidade 
na aplicação do entendimento 
tributário?
É importante ressaltar a diferença 
entre esses dois fatores porque, 
entre a interpretação e a aplicação, 
existe o processo decisório do gestor. 
E o perfil de risco dele pode gerar 
aplicações diferenciadas para o mesmo 
entendimento da legislação. É isso 
que procuramos evitar. Entre os vários 
movimentos que a Petrobras fez para 
garantir o mesmo perfil de aplicação, 
está a recente reestruturação da 
Diretoria Financeira, que, agora, integra 
todas as atividades tributárias da 
Petrobras Holding. Aqui, não existem 
mais gestores com poder de aplicar 
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Tributos e participações governamentais pagos em 2006 — em R$ milhões
(Total: R$ 81.708 milhões)

Petrobras

Total dos tributos pagos

Federação
31.155
38,1%

Participações 
Governamentais
16.534
20,2%

Retidos
14.153
17,3%

Próprios
51.021
62,5%

Estaduais
19.816
24,3%

Municipais
50
0,1%

Tributos próprios



dos procedimentos tributários. Não 
há margem para nada diferente 
disso. Segundo, porque a Petrobras é 
substituta tributária, ou responsável por 
retenção tributária, de quase todas as 
empresas deste país. Isso nos obriga a 
um controle adicional mais rígido para 
manter todas as obrigações em dia. 
Por mais que nossos processos sejam 
simplificados, buscando automação e 
treinamento, sendo extremamente ágeis 
e contando com uma equipe experiente, 
ainda existe grande contingente 
de recursos humanos voltado para 
atividades que simplesmente visam 
manter a conformidade. E que não 
contribuem diretamente para o foco 
principal da questão tributária, que é o 
aumento da rentabilidade.

O cumprimento desse enorme 
número de obrigações acessórias tira 
produtividade da área tributária e 
toma muito tempo dos funcionários. 
Isso não é praticamente uma 
terceirização do controle do Fisco?
Sim, consumimos muitas horas 
apurando e recolhendo impostos 

através dos diversos mecanismos de 
substituição ou retenção. Nesta ótica, 
o Fisco poderia conceder um incentivo 
fiscal especial para a Petrobras, pelo 
trabalho realizado. Entretanto, estes 
mecanismos contribuem para reduzir 
a sonegação no Brasil, o que está 
alinhado com a responsabilidade 
social da Petrobras. Além disso, 
esta responsabilidade evidencia a 
credibilidade dos entes tributantes na 
empresa, aumentando o seu valor na 
percepção da sociedade.

Qual é o tamanho da equipe tributária 
da Petrobras?
Recentemente, foi publicada uma 
reportagem sobre o enorme contingente 
de pessoas que as áreas tributárias das 
grandes empresas necessitam. Falava-
se de até 90 funcionários ou de 30% 
de todos os profissionais alocados às 
atividades administrativas. 

Na Petrobras, trabalham 700 
profissionais somente nessa área. 
Inicialmente, este número pode causar 
a impressão de que há recursos 
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“No Brasil, 
temos 27 ‘países’ 
internos, que não 

têm acordo de
bitributação; e 
cada um quer 

arrecadar
mais do que 

o outro”
Maria Alice Deschamps



excedentes. Entretanto, apenas uma 
refinaria equivale a uma empresa de 
médio para grande porte. No Brasil, a 
Petrobras possui onze refinarias, dez 
usinas termoelétricas, duas unidades de 
produção de fertilizantes e a produção 
de petróleo, de cerca de 1,8 milhão 
de barris/dia, está distribuída em oito 
unidades. Além disso, existem várias 
empresas do Sistema cuja gestão 
tributária também é realizada por esta 
equipe. Assim, podemos afirmar que 
esta equipe é responsável por mais de 
40 empresas de médio a grande porte.

Assim, quando se começa a entender a 
complexidade da questão tributária no 
Brasil, conjugada com as peculiaridades 
destes segmentos e o crescimento 
acelerado da empresa, é possível ter 
a noção exata de que o tamanho da 
equipe está otimizado. 

Dentro da postura de melhoria 
contínua, estamos buscando a máxima 
racionalização e consolidação nos 
processos de execução tributária, o 
que poderá possibilitar uma melhor 
alocação ou até mesmo redução 
deste contingente. Como exemplo, 
já implantamos um sistema de 
gerenciamento das notas fiscais 
recebidas na empresa, que facilita a 
apuração dos impostos e agiliza os 
pagamentos aos fornecedores, entre 
outros benefícios. 
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Todo esse pessoal está envolvido 
diretamente com a questão 
tributária?
Sim, mas eles não se dedicam 
exclusivamente à apuração de tributos. 
Podemos até ter um maior número 
de recursos nestas atividades. Mas, 
nesse total de 700, há pessoas 
alocadas no planejamento tributário, 
tanto para o país como para o exterior, 
e um grande número voltado para a 
orientação e normatização, porque o 
posicionamento tem que ser definido 
pelos profissionais que atuam nesta 
área. A análise tributária não é nada 
simples e, muitas vezes, aquilo que 
parece claro para alguns não o é 
para outros. Para essa atividade, 
contamos com uma forte parceria com 
a área jurídica, que suporta as nossas 
decisões. Assim, é a área de orientação 
que vai definir o posicionamento 
que o Sistema Petrobras adotará, 
para posterior aplicação uniforme. 
Isso envolve análises extremamente 
complexas, discussões não só de 
caráter tributário, mas, principalmente, 
do impacto das várias alternativas nos 
negócios da empresa.

E como é o relacionamento da 
empresa com o Fisco?
Nosso relacionamento é pautado, 
sempre, em uma postura de 
colaboração com as autoridades 
fazendárias, prestando as informações 
solicitadas e cumprindo os prazos 
legais. Na Petrobras, entendemos 
Fisco de uma maneira mais ampla. 
Não são somente os órgãos que têm 

nome oficial de Secretaria da Fazenda. 
São todos os órgãos reguladores que 
podem afetar a questão tributária, 
ainda que não seja conceitualmente um 
tributo. Por exemplo: como os royalties 
e participações governamentais são 
regulados pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), consideramos, nesse aspecto, 
a Agência como Fisco. E isso também 
está sob a gestão do Tributário da 
Petrobras.

Para tornar a complexidade ainda 
maior, a Petrobras atua em diversos 
segmentos, não é?
Exatamente. Falamos sobre a 
complexidade das legislações e a 
existência de muitas obrigações 
acessórias para a maioria das empresas 
que, normalmente, tem um só negócio. 
A Petrobras atua no Brasil e no exterior, 
em muitos diferentes segmentos, tais 
como: exploração, produção, refino, 
petroquímica, distribuição, exportação 
e importação (petróleo, gás natural e 
derivados), bem como na geração de 
energia elétrica e, em breve, produção 
de biocombustíveis, entre outros. Além 
disso, a indústria de petróleo e energia 
possui legislação e regulamentações 
específicas. 

O petróleo e a maioria de seus 
produtos, assim como a energia 
elétrica, têm imunidade interestadual 
com relação ao ICMS, enquanto outros 
derivados de petróleo não estão nesta 
regra tributária. Há casos de tributação 
diferente para o mesmo produto, 

dependendo da matéria-prima com 
que ele foi feito. 

Assim, pela diversidade e complexidade 
dos negócios da Petrobras, enfrentamos 
desafios muito maiores do que 
qualquer outra empresa do país. Como 
a Petrobras é substituta tributária e há 
venda de seus produtos em todo o país, 
somos obrigados a ter atuação tributária 
mesmo sem ter atividade no local. É 
muito mais difícil, mas também muito 
mais estimulante e desafiador.

É mais simples atuar no mundo todo 
ou no Brasil?
Existem dezenas de países com 
legislações diferentes, mas alguns deles 
celebram acordos internacionais de 
forma a evitar o ônus da bitributação. No 
Brasil, temos 27 “países” internos, que 
não têm acordo de bitributação; e cada 
um quer arrecadar mais do que o outro. 
Acreditamos que é fundamental uma 
integração maior entre as diferentes 
entidades tributantes, para evitar  
conflitos aos contribuintes de atuação 
nacional. Lidamos com todos eles. Em 
todos os estados, a Petrobras está entre 
os três maiores contribuintes – em 
muitos deles, é a maior. Isso aumenta a 
nossa responsabilidade.

É possível resolver essa 
complexidade? 
Sou extremamente otimista e sempre 
acredito que podemos contribuir para 
o futuro que queremos. Contamos 
com uma Gerência de Avaliação 
Tributária Estratégica, que tem como 
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“O ambiente tributário é perecível e tem prazo 
de validade não estipulado antes. Isso dificulta 

todos os processos e exige um constante 
re-planejamento tributário”

Maria Alice Deschamps
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fosse possível, certamente o resultado 
seria uma carga tributária ainda maior.

A alta carga tributária é a principal 
reclamação do setor produtivo. Isso 
também vale para a Petrobras?
Se isso afeta as outras empresas, 
com certeza afeta de maneira mais 
significativa a Petrobras. Mas essa 
não é “a” questão. A carga tributária é 
pesada, mas é uma variável gerenciável. 
O que mais dificulta o trabalho de todas 
as empresas – e, na Petrobras, tem 
impacto extremamente significativo 
– é o que chamamos de perecibilidade 
da questão tributária. O ambiente 
tributário é perecível e tem prazo de 
validade não estipulado antes. Isso 
dificulta todos os processos e exige um 
constante re-planejamento tributário. 
O fato é que o ambiente tributário 
muda significativamente entre o início 
da implantação de um determinado 
empreendimento e a sua conclusão, 
prazo que, na Petrobras, é da ordem de 
dois a três anos.

Como a Petrobras conseguiu atingir 
o atual patamar de excelência na 
função tributária?
Procuramos reforçar alguns conceitos. 
Primeiro, a conformidade com as 
normas tributárias, sempre tendo 
em mente a agregação de valor. Se 
a alternativa que leva a pagar menos 
tributo – em conformidade com as 
normas – for a mais complicada, esse 
é o caminho que vamos seguir, porque 
contribui para a rentabilidade. Segundo 
ponto: a eqüidade e a impessoalidade 
no relacionamento com as entidades 
governamentais. A Petrobras adota a 
mesma posição em todos os estados, 
não importa o volume de negócios no 
local ou quaisquer outros fatores. 

Nós, do Tributário, não somos fim. 
Apesar do grande volume de tributos 
– grande mesmo, já que metade de 
todo dinheiro que entra na Petrobras 
sai para o pagamento de tributos ou 
através do Tributário –, isso não nos dá 
o direito de analisar e agir com foco 
exclusivamente no ótimo tributário. Toda 

principal atribuição avaliar e atuar no 
monitoramento do ambiente externo. 
Essa equipe é encarregada de gerar 
idéias e propô-las, de forma pró-ativa, 
contribuindo para que as mudanças 
aconteçam. 

A Petrobras não está em posição 
passiva e busca parcerias para atingir 
seus objetivos tributários estratégicos. 
Os profissionais alocados a essa 
gerência analisam alternativas e fazem 
proposições diretamente e por meio de 
entidades de classe, de institutos, como 
o Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP) 
e a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), entre outros. 

A razão de ser da Avaliação Tributária 
Estratégica é acompanhar o que ainda 
não aconteceu, de maneira que a 
Petrobras possa estar preparada para as 
discussões da questão tributária e possa 
oferecer propostas concretas. Assim, 
efetivamente, caminharemos para um 
ambiente tributário mais lógico, mais 
justo e mais fácil.

Qual é a sua visão sobre o imposto 
único? É possível?
Acho que talvez não seja factível. 
Um dos fatores que dificulta esta 
simplificação máxima é que os estados 
conquistaram o direito de arrecadar 
diretamente. Além do mais, seria difícil 
atender todos os interesses. Se isso 
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nossa atuação tem que ser pautada 
em parceria com as áreas corporativas 
da empresa, visando o ótimo para o 
Sistema Petrobras. Exatamente por 
isso, buscamos eficiência, eficácia e 
simplicidade nos nossos processos. 
Parte dessa simplicidade pode ser criada 
internamente. Mas a maior parcela 
deve vir pela mudança do ambiente 
regulatório. 

Nas discussões sobre a reforma 
tributária, uma das principais 
medidas em pauta é a criação do 
Imposto sobre Valor Agregado (IVA), 
que unificaria e colocaria fim a alguns 
tributos. Como a Petrobras reagiria 
a uma reforma tributária, depois de 
tanto investir para alcançar esse grau 
de excelência?
Como a Petrobras procura acompanhar 
todas mudanças no seu nascedouro, 
não esperamos surpresas. Na 
hipótese de ocorrer uma reforma 
tributária, teríamos de nos adaptar. E 
o fato de estarmos seguindo todas as 
discussões faz com que estejamos 

mais preparados. Ao acompanhar 
essas mudanças, temos dois objetivos: 
um é influenciar, por meio dos fóruns 
nacionais de debates, de modo que 
a mudança ocorra da maneira que 
entendemos ser a melhor para a 
indústria do petróleo e para o Brasil. O 
outro é saber, o mais cedo possível, o 
que vai acontecer, ajustando os nossos 
processos para a nova realidade. Sejam 
lá quais forem os impactos: eliminação 
de tributos, criação de tributos, 
mudança de lógica de tributação etc. 
Se vier uma grande reforma, todas 
as empresas terão que mudar seus 
sistemas e controles; a Petrobras 
estará preparada para isso.

À frente de uma área tão grande 
e importante, que orientações a 
sra. daria para o empresário que 
tem dificuldades com a legislação 
tributária?
Os empresários precisam garantir que 
a função tributária seja considerada 
como uma dimensão fundamental na 
definição da estratégia, na formatação 

dos negócios e nos principais processos 
decisórios. Assim, estamos falando 
de uma mudança do modelo mental. 
Enquanto os empresários ainda tiverem 
a visão antiga, da função tributária 
como um ônus, e seu foco estiver no 
pagamento do tributo, ainda estarão 
diante do dilema: pago ou não pago? 
Sem analisar as conseqüências e olhando 
só o impacto no fluxo de caixa. Quando o 
modelo mental mudar, a função tributária 
passará a ser vista como elemento 
essencial para a agregação de valor nos 
negócios. Aí, ela será discutida em um 
nível estratégico, tornando-se relevante 
para qualquer tomada de decisão 
importante da empresa. Portanto, trata-
se de uma mudança cultural, de como a 
função tributária é vista nas empresas e 
pelos empresários. Vemos essa evolução 
acontecendo em maior grau em algumas 
empresas e, em menor grau, em outras, 
tanto no país quanto no exterior. Isso 
pode ocorrer de duas formas: a primeira 
é uma mudança cultural dos profissionais 
da área tributária, que começam a 
sensibilizar o resto da companhia. A 
outra ocorre quando o gestor máximo 
da empresa dá essa prioridade e esse 
patrocínio à função tributária; aí, o 
processo de transformação tende a 
ocorrer. Porque a função tributária tem 
um potencial enorme de agregar valor, 
mas, também, de destruir valor, caso seja 
relegada a algo secundário.



As propostas em estudo, parte em 
fase de teste, para a implantação da 
Nota Fiscal Eletrônica e do Sistema 
Público de Escrituração Digital (Fiscal 
e Contábil), representam um avanço 
importante no sentido da modernidade. 
Darão maior eficiência e confiabilidade 
na escrituração e transmissão de dados 
para as Receitas Federal e Estaduais, 
maior transparência; reduzirão o 
custo da fiscalização e, seguramente, 
restringirão os espaços para a 
sonegação. O aumento da arrecadação 
daí registrado permitirá, se não a tão 
sonhada redução da carga tributária 
sobre a economia formal, que pelo 
menos ela pare de crescer.

A padronização dos sistemas facilitará 
a integração das transações entre 
fornecedores e clientes e... poupará um 
certo número de árvores com o menor 
consumo de papel.

A relevância e o impacto dessas 
propostas requerem um maior 
envolvimento dos executivos das 
empresas no debate. Até agora, as 
propostas foram apresentadas por 
técnicos da Receita, assessorados 
por consultores e fornecedores de 
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SPED e NFE
Modernidade e Armadilhas

Por José Silva Tavares, CFO da Fiat 
Auto América Latina e África do Sul
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vez ou em lote, transmiti-los à Receita 
Estadual e aguardar autorização para 
emiti-la é uma loucura. E se o link 
com a Receita sair do ar? Se houver 
um “apagão” por razões técnicas ou 
retaliatórias? A alternativa de se ter um 
segundo sistema para impressão da 
Nota Fiscal em papel-moeda é ainda 
mais estranha. Que as Notas Fiscais 
sejam transmitidas à Receita, dando-lhe 
visibilidade imediata das transações e 
permitindo a disponibilização delas nos 
postos de fiscalização, é um avanço. 
“Autorização prévia” para o exercício de 
cada transação que materializa a razão 
de existir da empresa — faturar seu 
produto ou serviço?

Registro da fórmula do 
produto e rastreabilidade
Prevê-se a exigência de registro 
da composição/fórmula de todos 
os produtos e subprodutos, com 
atualização de toda mudança de 
fórmula ou “part-number” e garantia 
de rastreabilidade. Juntamente com 
as demonstrações financeiras de fim 
de exercício, os estoques de produtos 
acabados e em transformação devem 
ser explodidos em componentes 
e matérias-primas de acordo com 

O projeto é 
tecnologicamente 
avançado e pode 

representar 
um salto para a 
modernidade

softwares, e debatidas com técnicos 
contábeis, fiscais e de TI das empresas. 
Os CEOs, CFOs e outros executivos 
ouvem falar do assunto, recebem, 
se tanto, briefings dos técnicos sob 
a ótica da tecnologia e do processo, 
consideram que o assunto “está em 
boas mãos” e “delegam”. Há duas 
“armadilhas” que precisam ser 
encaradas de imediato.

Timing
A maior parte das empresas industriais 
não está preparada nem mesmo para 
alterar de seis para nove dígitos o 
número da Nota Fiscal. Para aquelas 
que ainda não têm ERP, essa mudança 
requer muito tempo e dinheiro. A 
atual situação da média das empresas 
industriais de médio e grande porte 
requer de dois a três anos para o salto 
proposto.

Tecnicismo ou 
“Intervencionismo” 
Algumas exigências contidas nas 
propostas são esdrúxulas:

Autorização para emitir a NF
A exigência de se inserir os dados de 
Nota Fiscal no sistema, uma de cada 
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esses Bill of Materials registrados. 
As movimentações dos estoques no 
exercício devem ser demonstradas, 
transação por transação, item a item, 
de acordo com esses BOM e suas 
modificações rastreadas. Existe 
notícia de que alguma montadora de 
automóveis não teve que comprar uma 
chapa de aço alternativa porque aquela 
especificada teve problema de entrega? 
Nenhuma montadora teve jamais 
que usar um parafuso de dimensões 
iguais mas feito de materiais mais 
resistentes e mais caros especificado 
para outro uso, para evitar uma parada 
na sua produção? Quem conhece bem 
processos industriais de montadoras 
– de automóveis, mas, também, de 
eletrodomésticos – pode explicar aos 
técnicos a inviabilidade prática de 
modificar o Bill of Materials para cada 
“desvio de engenharia” feito nessas 
condições?

De novo, o projeto é tecnologicamente 
avançado e pode representar um salto 
para a modernidade, mas a análise dos 
impactos nos negócios tem que ser 
feita com profundidade, para que não 
seja um salto para mais um “apagão”.

As opiniões aqui expressas são de responsabilidade 
do autor e não refletem, necessariamente, a visão 
da KPMG no Brasil sobre o assunto

José Silva Tavares

CFO da Fiat Auto América Latina e África do Sul

•  Economista formado pela PUC de Campinas.

•  Diretor Financeiro da Singer do Brasil 

 (1982 e 1983).

•  Controller e, sucessivamente, diretor 

 administrativo e financeiro da Fiat Allis Latino

 Americana.

•  Responsável pela due diligence da Ford

 New Holland e, efetuada a compra pela Fiat,

 diretor administrativo e financeiro e diretor 

 de operações da New Holland (1991 a 1997). 

 Responsável pela due diligence da Cofap e,

 efetuada a compra pela Fiat, diretor

 administrativo e financeiro e de Relações com o

 Mercado (1997 e 1998).

•  Diretor administrativo e financeiro da Fiat

 Automóveis (1999 a 2002).

•  Controller das Divisões Fiat, Lancia e Veículos

 Comerciais Leves da Fiat Auto para toda a Europa

 (17 países) (2002 a 2004).

•  Atualmente, CFO da Fiat Auto para América

 Latina e África do Sul e presidente do Conselho

 de Administração do Banco Fidis.
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Como já é de conhecimento da maioria, 
a Lei Sarbanes-Oxley (SOX), em vigor 
nos Estados Unidos desde julho de 
2002, representou um verdadeiro 
choque de governança, como reação 
aos escândalos que abalaram grandes 
corporações norte-americanas. 

Mas, se esse choque de governança 
acalmou os mercados, na mão oposta, 
ampliou consideravelmente os custos 
das empresas listadas em bolsas dos 
EUA. Diante de um mercado bursátil 
mais maduro e menos nervoso, nos 
últimos anos, muitas dessas empresas 
migraram para bolsas menos reguladas, 
como as de Londres e de Hong Kong.

“O movimento provocou uma onda de 
pressões sobre a SEC (equivalente, nos 
EUA, à Comissão de Valores Mobiliários 
brasileira), para que houvesse uma 
flexibilização nas regras na certificação 
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

da seção 404, referente aos controles 
internos”, explica Sidney Ito, sócio-
líder da KPMG no Brasil na área de 
Risk Advisory Services e responsável 
pelos projetos de SOX e governança 
corporativa.

Em maio de 2006, a SEC e o PCAOB 
(sigla, em inglês, do Conselho de 
Supervisão Contábil das Sociedades 
Abertas) chegaram a um acordo de que 
mudanças deveriam ser implementadas. 
A SEC responde pela normatização das 
atividades do administrador, diante do 
mercado, no que se refere à aferição 
dos controles internos da empresa e 
à correspondente certificação da sua 
eficácia. O PCAOB é um setor da SEC 
que regula o trabalho do auditor externo 
e, conseqüentemente, estabelece as 
suas regras para auditoria dos controles 
internos da empresa, com o objetivo de 
emissão de um parecer.

Em busca do equilíbrio

Novas normas estabelecidas pela SEC e pelo PCAOB buscam reduzir a 

fuga de empresas das bolsas norte-americanas, causada pelos custos 

destinados ao cumprimento da Lei Sarbanes-Oxley

Sidney Ito, sócio-líder da 
KPMG no Brasil na área de Risk 
Advisory Services
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“Em dezembro de 2006, a SEC e o 
PCAOB divulgaram uma proposta 
de mudanças que hoje está em fase 
de conclusão”, conta Sidney Ito. No 
documento Interpretative Guidance, a 
SEC apresentava orientações para que 
as empresas se mantivessem dentro 
das exigências da SOX, reduzindo, 
porém, os custos, por conta de uma 
interpretação mais flexível. 

“A SEC propôs um caminho 
denominado Risk Based Approach, 
pelo qual o administrador da empresa 
deve concentrar o trabalho na avaliação 
dos controles de áreas que envolvem 
maiores valores ou representam riscos 
mais significativos, ou seja, abrangendo 
os aspectos quantitativos e qualitativos. 
Outra orientação importante é que o 
administrador se preocupe mais com 
os controles corporativos, o tronco 
da empresa, e, como conseqüência, 
reduza os seus testes no nível dos 
processos”, diz o sócio da KPMG. “A 
filosofia por trás disso é que, se os 
conceitos de governança corporativa 
e os controles internos forem 

firmemente absorvidos pelo comando 
da empresa, haverá um risco muito 
menor de problemas nos processos”, 
continua.

O Interpretative Guidance da SEC 
determina, ainda, que, se a empresa 
pratica o Self Assessment, isto é, a 
auto-avaliação de riscos e controles 
internos permanente e monitora este 
processo, o administrador pode utilizá-
la em substituição a alguns testes; 
ou seja, o próprio processo de auto-
avaliação passa a ser o teste.

“O eixo da nova regulamentação é 
diferenciar com clareza o que é uma 
material weakness, uma falha grave 
de controles internos, e o que são 
problemas menores. A concentração 
de esforços no que realmente importa 
deverá representar reduções de custos 
para as empresas”, explica Sidney Ito.

Os auditores
As propostas de mudança das novas 
normas do PCAOB foram consolidadas 
no documento Proposed Auditing 

Standards. “A base das modificações 
é assegurar maior flexibilidade aos 
auditores externos. Para isso, é preciso 
aplicar o conceito do ‘one size does not 
fit all’, ou seja, um trabalho como este 
não pode se basear num check list, deve 
ter como lastro a estrutura, os riscos e o 
negócio da empresa”, narra Ito. 

“Até a divulgação dessas normas, os 
auditores precisavam emitir pareceres 
que respondessem a duas questões: 
se a empresa realizou corretamente 
o processo de avaliação da SOX e 
se os controles internos funcionam 
efetivamente. De qualquer forma, o 
auditor não deixará de avaliar e discutir 
com a administração o seu processo 
de certificação, até para alinhar este 
trabalho ao seu próprio trabalho”, diz.

Outra novidade proposta pelo PCAOB se 
refere à questão de cobertura dos saldos 
das principais contas das demonstrações 
financeiras. “Antes, exigia-se do auditor 
que abrangesse um número mínimo 
de localidades e contas para atingir 
uma cobertura mínima nos saldos das 
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“Se os conceitos 
de governança 

corporativa 
e os controles 
internos forem 

firmemente 
absorvidos pelo 

comando da 
empresa, 

haverá um risco 
muito menor de 

problemas 
nos processos”

Sidney Ito

principais contas das demonstrações 
financeiras. Com o Proposed Auditing 
Standard 5, ele concentrará seu trabalho 
nas contas e nas localidades que 
representarem maiores riscos”, diz o 
sócio-líder em RAS.

Uma última recomendação feita pelo 
PCAOB é que, caso o auditor externo 
tenha confiança nos relatórios internos 
da empresa (os chamados KPI – Key 
Performance Indicators), poderá 
utilizá-los com maior intensidade 
em seu trabalho. “A medida, sem 
dúvida, representará uma economia 
significativa nos custos com a auditoria, 
a partir do momento em que você 
concentra o trabalho nos controles de 
monitoramento, em substituição aos 
controles de atividades”, diz Sidney Ito.

As conseqüências
As novas normas da SEC e do PCAOB 
foram apresentadas para discussão 
pública até fevereiro de 2007. Enquanto 
a Interpretative Guidance recebeu 
cerca de 200 comentários e sugestões, 
houve outras 170 para o Proposed 

Auditing Standard 5. As duas versões 
finais deverão ser publicadas ainda no 
início do segundo semestre.

Mas será que essas regulamentações 
serão suficientes para reduzir a fuga 
de empresas das bolsas de valores 
norte-americanas? “Por si só, as regras 
são insuficientes”, analisa Sidney Ito. 
“Ocorre que elas entrarão em vigor 
em um contexto internacional propício 
ao seu êxito. Isso porque bolsas de 
valores de outros países estão se 
tornando mais rigorosas com relação à 
governança corporativa, em linha com 
a própria SOX. As bolsas do Japão, 
Canadá, Grã-Bretanha e França, entre 
outros países, estão adotando regras 
semelhantes à SOX”, conta Ito. “O novo 
contexto global, combinado à adoção 
de regras mais flexíveis nos Estados 
Unidos, deverá resultar em maior 
equilíbrio no cenário bursátil”, conclui o 
sócio da KPMG no Brasil.        





O crescimento da economia global 
e, principalmente, a maior integração 
entre os diferentes mercados mundiais 
trouxeram a necessidade da adoção 
de padrões contábeis unificados. 
O  principal benefício é proporcionar 
critérios de comparabilidade e 
transparência entre empresas de 
diferentes países. As normas contábeis 
mais aceitas no mundo, hoje, são as 
IFRS (International Financial Reporting 
Standards), emitidas pelo IASB 
(International Accounting Standards 
Board), e que também são o padrão 
contábil utilizado pela União Européia e 
por vários outros paises no mundo, e as 
normas contábeis aceitas nos Estados 
Unidos (US GAAP).

Desde 1º de janeiro de 2005, a data 
oficial da implementação das normas 
contábeis internacionais, diversos 
países aderiram a esse padrão contábil 
e outros têm implementado programas 
de convergência entre suas normas 
locais e as IFRS. China, Rússia, Hong 
Kong, África do Sul e Austrália – sem 
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contar, obviamente, os principais países 
da União Européia – são algumas das 
nações que já adotam as IFRS.

No Brasil, o processo – ainda que 
lentamente – também caminha para 
a adoção das normas internacionais. 
A lei que rege as normas contábeis 
no Brasil é de 1976. Para adequar 
a matéria contábil do país à nova 
realidade mundial, a legislação 
necessita de atualização. O Projeto de 
Lei (PL) 3.741/00, que cumprirá essa 
função, data de 2000 e ainda tramita 
na Câmara dos Deputados. O PL conta 
com o apoio da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM).

Enquanto isso, a própria CVM, órgão 
regulador do mercado de capitais 
no país, deu início ao processo de 
convergência das normais contábeis 
brasileiras com as IFRS.  A CVM  
emitiu normas que aprovaram alguns 
pronunciamentos alinhados aos padrões 
internacionais e editou um ofício-circular 
que divulga o entendimento da área 

NORMAS CONTÁBEIS

Rumo às IFRS

Adotadas por diversos mercados importantes, as normas contábeis 

internacionais (IFRS) começam a alterar a forma como as empresas 

brasileiras emitem demonstrações financeiras

Ramon Jubels

Ramon Jubels, sócio da 
KPMG no Brasil na área 
de  Audit
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técnica da autarquia sobre a prática 
contábil brasileira, inclusive no que diz 
respeito aos aspectos de transição.

Por meio da Instrução CVM nº 457, 
editada em julho de 2007, a CVM, 
alinhada a um comunicado do Banco 
Central emitido recentemente, 
determinou que as companhias 
brasileiras de capital aberto passem 
a elaborar demonstrações financeiras 
consolidadas, com base nas IFRS, 
a partir do exercício de 2010. As 
demonstrações consolidadas 
do exercício anterior devem ser 
apresentadas para fins comparativos. 
É facultada às empresas a adoção 
antecipada. Desta forma, o mercado 
de capitais brasileiro está em sintonia 
com o movimento internacional de 
unificação dos padrões contábeis.

No entanto, as demonstrações 
financeiras individuais continuarão
sendo feitas respeitando-se as práticas 
brasileiras. De acordo com a CVM, além 
da demonstração anual consolidada, já 
tendo por base as normas IFRS, deve 
ser divulgada uma reconciliação das 
diferenças entre o patrimônio líquido, 
lucro líquido ou prejuízo da controladora 
e do patrimônio líquido, lucro líquido 
ou prejuízo do consolidado. Essa nota 

explicativa é destinada a conciliar as 
normas brasileiras com as IFRS.

Dentre os benefícios que a migração 
para os padrões IFRS trará para o país, 
destacamos:

•  Aumento da comparabilidade e da
 transparência nas demonstrações
 financeiras
•  Integração supranacional do mercado
 de capitais
•  Disponibilização de informações
 financeiras com mais qualidade para
 acionistas e autoridades responsáveis
•  Aumento da qualidade e da eficiência
 de grupos internacionais
•  Potencialização das ambições de
 crescimento internacional do Brasil

Uma das grandes dúvidas sobre 
essa nova padronização diz respeito 
à escolha, pelo Brasil, das normas 
contábeis internacionais, em detrimento 
do US GAAP. De acordo com a CVM, é 
preferível que as companhias migrem 
para as IFRS, e não para o US GAAP. 
Isso acontece porque a abordagem do 
US GAAP é inteiramente fundamentada 
em uma malha legal e infra-legal 
própria dos EUA. Por extensão, as 
normas contábeis norte-americanas são 
intrinsecamente ligadas aos preceitos 

A partir de 2010, 
as companhias 

brasileiras 
deverão elaborar 
demonstrações 

contábeis 
financeiras anuais 

com base nas 
IFRS
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do direito societário, da lei comercial e 
da lei de valores mobiliários dos EUA. 

O fato de as IFRS advirem de uma 
entidade supranacional, incluindo a 
maioria dos países da União Européia, 
confere a elas um caráter mais 
internacionalizado e objetivo. No 
processo de discussão e elaboração 
das normas, houve uma ampla 
participação mundial. Com isso, 
se reduz a chance de o debate ser 
dominado por um interesse geográfico 
em particular. No caso do US GAAP,  o 
poder de execução é derivado da SEC 
(Securities Exchange Comission) e, por 
conseqüência, do Congresso norte-
americano. Sem esquecer que as IFRS 
já foram adotadas por cerca de sete mil 
companhias abertas.

Nesse processo de unificação das 
normas contábeis, os EUA já deram 
um passo adiante. A IASB e o FASB 
(Financial Accounting Standards 
Board), responsável pelo US GAAP, 
estabeleceram um conjunto de 
condições adequadas para que, até 
2009, o padrão IFRS seja aceito 
nas demonstrações financeiras de 
companhias estrangeiras registradas nos 
EUA. Trata-se de um importante passo 
rumo à unificação contábil internacional.

A adoção das IFRS implica, também, 
vantagens financeiras relativas. O custo 
de acompanhamento da norma norte-
americana é, no conjunto, mais alto do 
que o do similar internacional.

No caso do Brasil, embora o processo 
seja complexo, a transição rumo às 
IFRS pode trazer inúmeras vantagens. 
Serão necessárias mudanças no 
gerenciamento dos negócios e na forma 
como as companhias se comunicam, 
tanto  interna quanto externamente. 
Isso é matéria de extrema importância 
no mundo dos negócios. A maneira 
como a companhia utiliza as IFRS e as 
políticas adotadas são determinantes 
para a definição de como a empresa 
é percebida e avaliada pelo mercado. 
A transição das normas contábeis 
brasileiras para as IFRS já é uma 
realidade e falta relativamente pouco 
tempo para a efetiva implementação.

A vivência dos profissionais da KPMG 
nos processos de migração entre os 
diferentes tipos de normas contábeis 
possibilitou a identificação de quatro 
questões principais que auxiliam a 
reflexão das empresas, no caso de 
serem impelidas a esta transição: 

•  Quais são as diferenças essenciais 
entre o padrão utilizado no Brasil e as 
IFRS, e como elas podem ser resolvidas?
•  Solucionadas as diferenças, qual seria 
o impacto nas áreas de sistemas e de 
processos da companhia, que preparam 
as informações para as demonstrações 
financeiras?
•  Quem será afetado pelas mudanças e 
quais são os aspectos de treinamento ou 
capacitação dos profissionais? O que é 
preciso para ajudá-los nesse processo?
•  Quais são os efeitos sobre os 
negócios, nos resultados da empresa, 
nos investimentos de capital etc?

O know how da KPMG comprova que 
a análise cuidadosa desses quatro 
passos principais é essencial para que a 
transição rumo às IFRS tenha sucesso. 
Dependendo das características de 
cada empresa e das respostas a 
cada pergunta, serão necessárias 
intensidades de esforços diferentes 
para cada etapa. É fundamental notar, 
ainda, que não dar a devida importância 
aos diferentes aspectos envolvidos em 
uma transição de padrões contábeis 
pode afetar os negócios da empresa e, 
até mesmo, a confiança do mercado 
nos balanços e demonstrações da 
companhia e no valor de suas ações.
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A demanda crescente por informações 
especializadas e confiáveis sobre 
padrões internacionais de normas 
contábeis fez com que a KPMG 
International inaugurasse um serviço 
para que seus clientes estejam sempre 
bem informados sobre o que há de mais 
atual em IFRS. O serviço consiste em 
um site (http://www.kpmgifrg.com/), 
cujo objetivo principal é ajudar empresas  
e clientes a enfrentar os desafios na 
adoção das IFRS. 

As publicações disponíveis são 
produzidas por profissionais da KPMG
International, qualificados e com larga 
experiência na implementação das 
novas práticas contábeis em empresas 
de diversos setores da economia e em
vários países.

Para conhecer as publicações é 
necessário cadastramento no site, a 
partir do qual o acesso será liberado por 
15 dias. Após esse período, existem 
opções de planos que variam conforme 
o nível de acesso escolhido. 

IFRS ao alcance de todos

No web site, encontram-se sete tipos 
principais de publicações:

Comparações de GAAPs
Auxiliam no entendimento das 
diferenças entre as IFRS e os princípios 
contábeis aceitos em outros países. As 
versões de resumo estão disponíveis 
para download gratuito. 

IFRS in Brief/Briefing Sheets
Informativo que contém resumos 
de novas normas e interpretações, 
comentários sobre reuniões do IASB e 
IFRIC e pontos de vista da KPMG sobre 
assuntos específicos. O IFRS in Brief 
é complementado pelo IFRS Briefing 
Sheets, que considera exigências e 
questões específicas de forma mais 
aprofundada.

Demonstrações Financeiras Ilustrativas
Auxiliam na elaboração das 
demonstrações financeiras, com base 
nas IFRS. Ilustram um formato possível 
de demonstração financeira utilizando 
uma empresa multinacional fictícia.

Checklists
Auxiliam as entidades envolvidas nos 
negócios, de acordo com as IFRS, e por 
meio da identificação das divulgações 
exigidas.

Resolving Issues 
Esclarecem questões interpretativas 
emergentes sobre a aplicação prática 
das IFRS ou de exigências relacionadas.

Diretriz Interpretativa
Apresentam diretrizes úteis na aplicação 
das IFRS para diferentes eventos 
contábeis.

Outros
•  Assuntos atuais 
•  Cartas com comentários

É crescente a demanda por 
informações especializadas e 

confiáveis sobre as IFRS
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A importância cada vez maior da 
auditoria interna e a crescente confiança 
dos comitês de auditoria no trabalho 
desenvolvido pelos auditores colocaram 
um foco maior sobre a responsabilidade 
de supervisão dos comitês de auditoria 
para a função de auditoria interna. 

Apesar de estar em evolução, existem 
alguns indícios de que a relação entre os 
comitês de auditoria e a auditoria interna 
poderia ser bem melhor. Segundo 
pesquisa recente do Audit Committee 
Institute (ACI), realizada conjuntamente 
pela KPMG International e pela National 
Association of Corporate Directors 
(NACD), embora 46% dos integrantes 
de comitês de auditoria afirmem que 
estão “satisfeitos” com a eficácia da 
função de auditoria interna, a maioria 
deles está apenas “razoavelmente 
satisfeita”, ou vê oportunidades para 
aperfeiçoamento.

ACI  41

KPMG AUDIT COMMITTEE INSTITUTE

Cooperação mútua

Se há uma clara oportunidade de 
melhoria, a pergunta que deve ser feita 
é: qual é a contribuição dos comitês 
de auditoria para aumentar o valor e a 
eficácia da auditoria interna? 
Com tantas exigências sobre 
a auditoria interna, inclusive 
responsabilidades ligadas à Seção 404 
da lei Sarbanes-Oxley, ao compliance 
e ao gerenciamento de risco, muitos 
comitês de auditoria têm examinado 
com mais cuidado o planejamento 
e o escopo da auditoria interna,  
indagando se ela conta com os recursos 
adequados, e, também, se algumas 
das responsabilidades assumidas 
recentemente pela auditoria interna 
são estrategicamente adequadas e se 
manterão o benefício no longo prazo.

Os membros de comitês de auditoria 
indicaram que estão especialmente 
preocupados com os recursos 

Maior confiança na auditoria interna significa mais 

supervisão pelos comitês de auditoria

André Coutinho, sócio da KPMG 
no Brasil na área de RAS 

André Coutinho



parcela maior do trabalho compulsório 
deve ser terceirizada. Para algumas 
empresas, essa é uma solução 
eficiente e produtiva, destinada a 
ajudar os departamentos de auditoria 
interna a lidar com o maior enfoque em 
compliance regulatório, gerenciamento 
de risco, controles operacionais e 
controles internos aprimorados de 
financial reporting.

Além da adequação dos recursos, 
uma chave para a eficácia da 
auditoria interna é a independência 
do auditor. Segundo a pesquisa do 
ACI/NACD, 22% dos integrantes de 
comitês de auditoria estavam apenas 
“razoavelmente confiantes” de que o 
principal executivo de auditoria de sua 
empresa relataria ao comitê questões 
controversas que envolvessem a alta 
administração. 

O desafio, para os comitês, é 
estabelecer um relacionamento 
com o auditor interno que estimule 
comunicações abertas e francas, e 
que ajude a garantir a independência 
do auditor. A relação de reporte 
direto entre o comitê de auditoria 
e o auditor interno é importante, 
mas as comunicações entre os 
dois são essenciais. Ainda paira 

adequados (o que engloba orçamento, 
pessoal, treinamento, habilidades, 
instrução e conhecimento do mercado 
de atuação da empresa), para que a 
auditoria interna possa cumprir suas 
responsabilidades. Nesse sentido, 
a fase de planejamento da auditoria 
interna é um momento importante para 
avaliar a adequação desses recursos, 
bem como a produtividade e eficácia 
em geral. Além de ser, também, o 
período adequado para a definição das 
expectativas em relação ao auditor 
interno.

Porém, o planejamento requer revisão 
constante. E os motivos são os mais 
variados: demandas constantes de 
trabalhos especiais, surgimento de 
uma nova legislação, uma mudança 
na estratégia da empresa que impacte 
significativamente um processo 
operacional etc. A revisão deve ser 
feita periodicamente e discutida com o 
comitê de auditoria. Em suma, reveja o 
plano, entenda por que as expectativas 
não estão sendo cumpridas e efetue as 
mudanças necessárias. 

Caso a auditoria interna esteja 
envolvida em muitos projetos 
especiais, seja para a administração 
ou para o comitê de auditoria, uma 
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sobre os auditores internos uma 
grande preocupação quanto a esta 
comunicação. O que deveria ser 
tratado como mais uma reunião de 
trabalho, em muitas empresas acaba 
se tornando um evento que traz 
demasiada preocupação, o que exige 
apresentações muito elaboradas, com 
desgaste excessivo e perda de foco.

Outro ponto muito importante é a 
utilização, pela auditoria interna, de 
uma metodologia baseada em riscos, 
que fuja do modelo convencional 
e auxilie a gestão na melhoria dos 
controles.

Muitos auditores internos trabalham 
diretamente com os comitês, na 
realização de auditorias de governança e 
projetos especiais, além de fornecerem 
informações sobre a pauta do comitê 
de auditoria. É importante que a 
auditoria interna estabeleça um canal 
de comunicação com os conselheiros 
e membros de comitê de auditoria, 
de forma pró-ativa, para que todos os 
conselheiros percebam a importância 
da auditoria interna em nossas 
empresas. E reconheçam, também, 
sua contribuição às companhias – em 
termos operacionais e estratégicos; e 
em curto e longo prazo.

O desafio, para os comitês, é estabelecer um 
relacionamento com o auditor interno que 

estimule comunicações abertas e francas, e que 
ajude a garantir a independência do auditor



Nos últimos anos, o expressivo 
superávit comercial ajudou a consolidar a 
economia brasileira. Em 2006, segundo o 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, o Brasil exportou 
R$ 137,5 bilhões e importou R$ 91,4 
bilhões – o que resultou em um saldo de 
R$ 46,1 bilhões. Trata-se de um enorme 
salto de eficiência e competitividade. 
Há dez anos, as exportações do país 
somavam R$ 53 bilhões. Na composição 
da pauta de produtos que o Brasil 
vende no exterior, a despeito da 
presença crescente de bens de maior 
valor agregado e de alta tecnologia, 
como aviões e carros, os destaques 
ficam mesmo com as commodities, 
principalmente as agrícolas.

AGRONEGÓCIOS

O Brasil é o segundo maior 

produtor mundial de soja e tem 

enormes vantagens competitivas 

frente aos principais concorrentes. 

Mas ainda é preciso avançar muito 

na logística

Hugo 
Alexandre 
de Santana 
Braga, diretor 
administrativo 
e financeiro 
da Selecta

da sojaA riqueza
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A soja e seus derivados estão em 
evidência nesse contexto e, juntamente 
com a carne bovina, são os dois 
principais produtos agropecuários 
vendidos pelo Brasil no mercado 
externo. Em 2005, as exportações do 
grão e de seus derivados (óleo de soja 
e farelo) trouxeram ao país divisas da 
ordem de R$ 10 bilhões. Segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a soja responde por 
45% da área cultivada.

Apesar de os números serem bastante 
expressivos, eles poderiam ser muito 
melhores. Os integrantes da cadeia 
produtiva da soja são unânimes em 
apontar os entraves que impedem 
o aumento da competitividade da 
sojicultura. Alguns obstáculos são 
imponderáveis, como a forte seca 
de alguns anos atrás, que provocou 
uma quebra de quase dez milhões 
de toneladas na safra de 2004. E há 
reivindicações antigas de todo o setor 
produtivo: melhor acesso à energia, 

segurança jurídica e institucional e 
um sistema tributário mais racional. 
Para a sojicultura, os dois entraves 
mais urgentes são a infra-estrutura de 
logística, como rodovias em condições 
precárias e reduzida malha ferroviária, 
que afeta as grandes empresas da 
soja, e a desvalorização do dólar, que 
prejudica principalmente os agricultores.

A questão cambial é essencial para 
os produtores porque a soja é uma 
commodity com cotações na Bolsa 
de Chicago. Dessa forma, dólar 
desvalorizado é sinônimo de menor 
receita com a venda da produção. 
No entanto, a dívida contraída para o 
plantio permanece em reais – e está 
sujeita aos juros altos praticados no 
Brasil. “É um problema que só poderá 
ser resolvido quando o governo aceitar 
discuti-lo amplamente com a sociedade 
e apresentar mecanismos de proteção 
contra a variação cambial. As grandes 
empresas têm acesso a instrumentos 
financeiros de proteção, como o hedge 

cambial, que atenua os impactos da 
valorização do real frente ao dólar. 
Mas e os produtores?”, indaga Hugo 
Alexandre de Santana Braga, diretor 
administrativo e financeiro da Selecta, 
uma das principais exportadoras de soja 
do Brasil.

Já o problema logístico é uma das 
causas do crescimento modesto 
apresentado pela economia brasileira 
nos últimos anos. O transporte é um 
dos principais itens no processo de 
elevação do preço final da soja. De 
acordo com um estudo recente da 
Associação de Produtores de Soja do 
Mato Grosso, os agricultores daquele 
estado chegam a gastar com os fretes 
até 40% da renda que obtêm com a 
venda da produção. Além de contar 
com uma malha ferroviária reduzida, 
o Brasil sofre muito com a falta de 
investimentos na manutenção de 
rodovias. “A soja da Selecta vai de 
caminhão até Minas Gerais e, de trem, 
até o porto de Vitória (ES). Se houvesse 

44  Agronegócios  



Agronegócios  45

uma ferrovia direta de acesso ao porto, 
os custos seriam muito menores”, 
analisa Santana Braga.

Atualmente, o Brasil é o segundo maior 
produtor mundial do grão, atrás apenas 
dos Estados Unidos. Na safra brasileira 
de 2006, foram colhidas 52,4 milhões de 
toneladas, em uma área plantada de 22 
milhões de hectares, com rendimento 
médio de 2.379 kg/ha. Para 2007, a 
expectativa é de que a colheita chegue 
a 56,9 milhões de toneladas, em uma 
área de 20,7 milhões de hectares. Ou 
seja, os sojicultores esperam para 2007 
um rendimento médio melhor, de 2.752 
kg/ha. Isso comprova que, mesmo 
diante de problemas, os produtores 
brasileiros persistem – e vêm colhendo 
bons resultados.

A sojicultura ainda tem um grande 
potencial a ser explorado. A soja 
necessita de muita luminosidade e 
de temperatura estável, sem grandes 
variações. Esse é o ambiente perfeito 

do cerrado brasileiro. Não por acaso, 
com o avanço de outras culturas, como 
a cana-de-açúcar, no Sudeste, a soja 
começou a migrar para o Centro-Oeste, 
onde se adaptou bem. Outros dois 
fatores explicam o bom desempenho 
da soja brasileira em relação a outros 
países produtores: mão-de-obra barata 
e custo da terra menor. “No Brasil, 
essas duas variáveis geram custos 
menores do que em outros lugares do 
mundo. Ou seja, além de contarmos 
com maior produtividade, por conta do 
clima e do solo favoráveis, temos um 
custo de produção menor”, diz Santana 
Braga. Nos EUA, o custo médio de 
produção por hectare na safra passada 
chegou a US$ 530,10. Na região Sul do 
Brasil, foi de US$ 407,49 e, no Centro-
Oeste, de US$ 404,38. Isso é uma 
grande vantagem competitiva. 

Grande potencial
Mesmo sem a estrutura logística 
desejada, o país é um importante player 
no mercado global da soja, posição 

que poderá melhorar ainda mais. De 
acordo com dados da consultoria 
AgroConsult, enquanto os Estados 
Unidos podem expandir o cultivo de 
soja por uma área de cinco milhões de 
hectares, no Brasil esse potencial é 
dez vezes maior. Para aproveitar essas 
vantagens, é imprescindível um sistema 
de transporte eficiente, que possibilite o 
escoamento da produção. Hoje, os dois 
principais portos pelos quais é exportada 
a produção brasileira são Paranaguá 
(12,2 milhões de toneladas) e Santos 
(9,3 milhões de toneladas). No entanto, 
a principal região produtora está no 
centro do país e não há corredores 
de transporte entre ela e os principais 
portos graneleiros. A rodovia BR-163, 
por exemplo, que liga Cuiabá (MS) a 
Santarém (PA), poderia ser uma das 
principais vias de escoamento para o 
agronegócio da região Centro-Oeste. 
Porém, a pavimentação da rodovia ainda 
não foi executada. 



46  Agronegócios  

“No Brasil, além de contarmos com maior 
produtividade, devido ao clima e ao solo 

favoráveis, ainda temos um custo de 
produção menor”

Hugo Alexandre de Santana Braga

A ausência de corredores de transporte 
foi um dos motivos que levaram o 
Brasil a perder, para a Argentina, 
investimentos que elevariam muito o 
valor agregado das exportações de soja. 
Um exemplo disso é a multinacional 
Bunge, que vem desativando pequenas 
plantas de esmagamento no Brasil 
em benefício de suas instalações na 
Argentina. Na safra de 2005/2006, 
pela primeira vez desde 1997, quando 
comprou a brasileira Ceval Alimentos, 
a multinacional norte-americana 
processou mais soja na Argentina 
do que no Brasil. As gigantes do 
setor têm capacidade de deslocar 
rapidamente a operação, de acordo com 
a rentabilidade. As principais vantagens 
da Argentina são a proximidade entre 
os locais de produção e os portos, o 
câmbio favorável e a tributação, que é 
menor no país vizinho. “Esse processo 
de migração de esmagamento para a 
Argentina não deve voltar a acontecer. 
As companhias já se adequaram à 
realidade dos dois países”, relativiza 
Santana Braga, da Selecta. Mesmo 

assim, há reduzidos investimentos em 
unidades de esmagamento de soja no 
Brasil. Como o problema logístico exige 
uma solução mais urgente, a discussão 
sobre a necessidade de se vender 
produtos com maior valor agregado fica 
em segundo plano. “O país perde muito 
com isso”, afirma o diretor da Selecta. 

Como alternativa à infra-estrutura 
limitada, resta à cadeia produtiva da 
soja a possibilidade de selar acordos 
com empresas que tenham malhas 
ferroviárias particulares. Em 2002, 
a Selecta firmou parceria com a 
Companhia Vale do Rio Doce para utilizar 
suas ferrovias no transporte de grãos de 
Minas Gerais a Vitória. No ano seguinte, 
a produtora de soja investiu ainda mais 
na área de logística: aumentou sua 
capacidade de armazenamento para as 
atuais 700 mil toneladas. Isso garante a 
rastreabilidade dos produtos da Selecta 
que seguem para clientes da Ásia e da 
Europa.

Transição
O mundo vem passando por uma 
verdadeira revolução, no que se refere 
à consciência sobre a necessidade 
de preservação ambiental. Isso tem 
impacto direto sobre a agricultura e, 
em especial, o cultivo da soja. A opinião 
pública mundial exige cada vez mais a 
busca por fontes de energia renováveis 
e não-poluentes para combater o efeito 
estufa. Tanto o biodiesel quanto o álcool 
– setores da economia em que o Brasil 
se destaca – dependem de produção 
agrícola maciça. E nem todas as 
conseqüências disso estão claras. 

Em curto prazo, é certo que a demanda 
maior por milho para a produção de 
álcool nos Estados Unidos vá elevar 
o preço internacional da soja. Maior 
produção de milho significa menor 
colheita de soja nos EUA, o que elevará 
as cotações internacionais do grão. 
“No entanto, ainda não está claro 
se a bionergia é uma tecnologia de 
passagem ou é uma tecnologia-fim. 
Estamos em uma época de transição. A 
bionergia é uma realidade. Mas ela pode 
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ser a ponte para outras tecnologias”, 
avalia Santana Braga. “Como as áreas 
cultiváveis são finitas, a utilização dos 
produtos agrícolas para a geração de 
energia acarretará o aumento nos 
preços dos alimentos”, prossegue. 

Outra tendência que já desponta na 
sojicultura é a produção de biodiesel a 
partir de óleo de soja. Após o processo 
de esmagamento da soja em grãos, 
geram-se 20% de óleo e 80% de 
farelo (aqui reside uma desvantagem 
energética frente à cana-de-açúcar, 
que, depois de moída, emprega toda a 
produção para álcool ou açúcar). O farelo 
é utilizado como ração animal. Já o óleo 
sempre foi comprado pela indústria 
alimentícia. Com a possibilidade de 
se gerar biodiesel, a procura pelo 
óleo aumentou. Só em Goiás, duas 
tradicionais empresas do setor de 
soja já começaram a construir plantas 
industriais para a produção de biodiesel 
a partir do óleo. 

Os veículos bicombustíveis e os 
recentes acordos entre Brasil e 
Japão deverão aumentar ainda mais a 
demanda pelo álcool brasileiro. Segundo 
o diretor da Selecta, isso não representa 
uma ameaça à soja, já que o mais 
importante é que não se repita o erro da 
insistência na monocultura. “Em muitos 
estados brasileiros, como Goiás, há 
espaço para as duas culturas”, analisa. 
Lá, cerca de 10% da área cultivada já 
foi ocupada pela cana-de-açúcar. Em 
algum momento, uma das culturas vai 
invadir a área da outra. No entanto, 
ainda existe muita terra de pastagem e 
o Centro-Oeste tem pequena densidade 
demográfica. “A conclusão é que, com o 
volume de terras agricultáveis e o clima 
que temos – adequados ao plantio de 
soja, da cana, de algodão e de inúmeros 
outros produtos –, essa é a vocação do 
Brasil. No entanto, somente quando 
o governo assumir efetivamente essa 
realidade, poderemos ocupar nosso 
espaço no contexto mundial, como o 
maior player do agronegócio”, finaliza 
Hugo Alexandre de Santana Braga.





O crescimento da demanda mundial por 
etanol – que ganhou novo impulso com 
as recentes denúncias sobre o avanço 
do aquecimento do planeta – colocou 
o setor sucroalcooleiro em posição 
de destaque para os investidores 
internacionais. A necessidade de 
aumento na escala produtiva, de sua 
parte, pressiona o segmento rumo a um 
processo de consolidação. Apesar disso, 
o número de fusões e aquisições (F&A) 
envolvendo empresas sucroalcooleiras 
no Brasil ainda é modesto. Em 2006, 
por exemplo, houve 473 transações 
desse tipo no país (diante de 363 no 
ano anterior). Mas apenas 2% (ou 
nove operações) envolveram empresas 
do segmento, porcentagem igual à 
verificada em 2005.

O sócio da KPMG no Brasil, na área 
de Corporate Finance, André Castello 
Branco explica as particularidades 
do movimento de F&A no setor 
sucroalcooleiro do país.

Castello Branco define, inicialmente, 
como principais fatores que 
propiciam fusões e aquisições em um 
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FUSÕES E AQUISIÇÕES

A consolidação 
do setor sucroalcooleiro

determinado segmento econômico:
• Privatizações de ativos com boa  
 aceitação no mercado (o que   
 aconteceu, no Brasil, com as áreas  
 de energia e telecomunicações); 
• Necessidade de um upgrade   
 tecnológico;
• Consolidação – e o necessário   
 aumento da escala, que se vê, por  
 exemplo, nos setores bancário e de  
 supermercados;
• Globalização – empresas  
 internacionais chegando ao país  
 junto com seus grandes   
 fornecedores, o que gera
 aquisições (caso, no Brasil, do setor
 de autopeças);
• Verticalização – empresas de um  
 certo segmento investem em sua  
 própria cadeia produtiva para otimizar  
 a performance e assegurar linhas  
 de suprimentos (como ocorreu com  
 projetos de energia).

Segundo o sócio da KPMG, a indústria 
sucroalcooleira no Brasil apresenta 
fortes tendências à consolidação. A 
produção ainda é bastante fragmentada. 
Assim, enquanto os dois maiores 

O crescimento da demanda mundial por etanol aquece o segmento no 

Brasil. Mas o movimento de fusões e aquisições ainda é reduzido

André Castello Branco, sócio 
da KPMG no Brasil na área de 
Corporate Finance 



superou os US$ 0,19 por libra/peso em 
2005 e hoje se aproxima dos 
US$ 0,10 por libra/peso. Isso exige dos 
produtores uma estrutura financeira 
bastante sólida”, pondera André 
Castello Branco. 

O fato de a produção estar concentrada 
principalmente nas mãos de empresas 
familiares (84%, contra 11% de 
empresas profissionalizadas e 5% de 
grupos internacionais) também indica 
que são previsíveis os movimentos 
profundos de consolidação.

Apesar disso, o volume de fusões e 
aquisições no setor sucroalcooleiro 
ainda é reduzido. Para André Castello 
Branco, um dos motivos para isso é 
justamente o caráter familiar de boa 
parte das empresas do segmento. “O 
processo de decisão das empresas 
familiares é mais lento; envolve muitos 
acionistas e, com freqüência, está 
imerso em disputas internas”, diz. O 
sócio da KPMG no Brasil observa que 

produtores instalados no país 
respondem por um total de 44 milhões 
de toneladas/ano – 10% de toda a 
produção brasileira –, os 20 maiores 
produzem 158 milhões de toneladas, 
ou pouco mais de 40% do total. O 
restante é distribuído por centenas de 
produtores.

Outro componente importante para a 
atual tendência de consolidação é o 
fato de que os investimentos iniciais 
destinados à produção de açúcar e 
álcool são relativamente altos. “A 
implantação de uma usina capaz de 
moer um milhão de toneladas de 
cana-de-açúcar exige cerca de US$ 
70 milhões”, lembra Castello Branco. 
“Desse total, 70% referem-se a 
investimentos industriais”, diz.

O sócio observa que a característica dos 
mercados globais de commodities é a 
alta volatilidade dos preços. “A cotação 
internacional do açúcar era inferior 
a US$ 0,06 por libra/peso em 1984, 
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o boom atual estimula uma diferença 
de expectativas entre vendedores e 
compradores, pelo preço do negócio. 
Sem esquecer que muitos vendedores 
querem permanecer no controle do 
negócio, enquanto a maioria dos 
compradores pretende ser majoritário 
na empresa.

Para Castello Branco, as características 
geográficas do país permitem que ainda 
exista no mercado um amplo espaço 
para novos investimentos (greenfield). 
Apenas na região Centro-Sul do Brasil, 
até 2008 deverão ser inauguradas 16 
novas usinas. Até 2012, a expectativa é 
de que mais de 80 usinas de açúcar e 
álcool abram as portas na região.

Vantagens e desvantagens
Ao comparar as operações de F&A e 
greenfield no segmento sucroalcooleiro, 
Castello Branco aponta as vantagens e 
desvantagens de ambos os negócios. 
“No primeiro caso, o início da produção é 
imediato, a atividade já está estruturada, 

Maiores Grupos

O setor sucroalcooleiro apresenta fortes características de consolidação. Por quê?

•  Produção é bastante pulverizada (milhões/t)
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conta com um know how comprovado 
e, freqüentemente, com benefícios 
fiscais. Já os novos investimentos 
podem incorporar processos produtivos 
mais modernos, uma localização 
favorável – com menor concorrência 
pela matéria-prima –, maior facilidade de 
financiamento, ausência de ‘surpresas’ 
(passivos) fiscais e trabalhistas, e 
não-dependência de fatores negociais 
inerentes à aquisição de empresas”, diz.

O sócio da KPMG lista o que um 
comprador deve fazer para melhorar 
sua posição no mercado. “Demonstrar 
interesse; apresentar credenciais e 
garantias que indiquem credibilidade; 
indicar com clareza como agregar valor 
ao negócio. Em caso de sociedade, 
aproximar-se dos acionistas vendedores; 
propor um modelo de parceria (ganha/
ganha), que permita a quem vende se 
beneficiar dos resultados futuros, por 
exemplo, como minoritário; apresentar 
alternativas de estrutura de ofertas 
– envolvendo dinheiro, ações, parcerias 

ou outros ativos, de acordo com os 
interesses dos diferentes acionistas. 
O comprador deve, também, ter muita 
paciência”, completa.

Quanto ao vendedor, André Castello 
Branco sugere: “Antes de iniciar o 
processo, ele deve obter o consenso 
dos acionistas; deve, ainda, eleger 
um comitê de acionistas – com três 
a cinco integrantes – para negociar. 
Esse comitê irá compartilhar com 
os outros acionistas os riscos da 
operação, de forma a evitar surpresas. 
É fundamental contratar um advisor 
para coordenar o processo de forma 
transparente, que valorize ao máximo 
o objetivo da venda. O vendedor 
também deve preparar todas as 
informações para os compradores de 
forma organizada, com tempo, para 
que possam reduzir as dúvidas e tomar 
decisões. Precisa, ainda, mapear com 
antecedência os eventuais problemas, 
propondo soluções para minimizá-los na 
negociação. Assim como o comprador, 

o vendedor precisa ter muita paciência”, 
constata.

André Castello Branco conclui afirmando 
que o mercado sucroalcooleiro no Brasil 
continuará a atrair novos investidores. “O 
país apresenta as melhores condições 
mundiais para a produção de açúcar e 
álcool: terra boa, mão-de-obra qualificada, 
clima favorável – em algumas áreas de 
São Paulo são feitos sete cortes de cana 
ao ano –, tecnologia de ponta e custos 
relativamente baixos”, declara. Ele lembra 
que, na região Centro-Sul brasileira, por 
exemplo, o custo de produção do açúcar 
é o mais baixo do mundo. “Nos Estados 
Unidos, esse custo é quase 50% mais 
alto e, na União Européia, 30%”, diz. 
“A posição do Brasil é privilegiada, sob 
qualquer ponto de vista”, finaliza o sócio 
da KPMG na área de Corporate Finance.

Sendo assim, deveria haver muitas F&A no setor...
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Fusões e aquisições 
na indústria de energia

TENDÊNCIAS

Para que haja crescimento econômico, 
é imprescindível que a oferta de 
energia também aumente. Por isso, 
a indústria de energia é vital para o 
desenvolvimento de todos os países, 
e da economia mundial, como um 
todo. De acordo com uma pesquisa 
internacional da KPMG, feita em 
parceria com a Economist Intelligence 
Unit, ainda há espaço para consolidação 
nesse mercado estratégico. O estudo, 
realizado no final de 2006 e intitulado 
Fusões e Aquisições na Indústria Global 
de Energia, entrevistou 40 executivos 
seniores das principais companhias 
globais do setor. 

A conclusão da pesquisa é de confiança 
para com o ambiente econômico. 
Segundo 87% dos entrevistados, 
haverá uma consolidação adicional em 
seus mercados nacionais nos próximos 
três anos. Já 82% deles crêem que 
ocorrerá também uma consolidação 
internacional. Isso significa que os anos 
que virão devem manter aquecido o 
mercado de fusões e aquisições na 

indústria de energia, assim como foi 
2006. No ano passado, as transações 
de F&A nesse setor alcançaram US$ 
420 bilhões, em 883 transações, 
em todo o mundo. Em 2005, foram 
US$ 257 bilhões e 906 transações. 
Mais um sintoma de um processo de 
consolidação: em 2006, houve menos 
compras e fusões, mas o valor médio 
das operações foi mais significativo. 
Retrocedendo mais no tempo, a 
movimentação financeira dos negócios 
era consideravelmente menor: em 
2003, aconteceram 824 transações, que 
totalizaram US$ 104 bilhões.

Nesse processo, chama a atenção a 
crescente entrada de fundos Private 
Equity em F&A no setor de energia. O 
fundo Berkshire Hathaway, comandado 
pelo terceiro homem mais rico do 
mundo, Warren Buffett, comprou 
recentemente duas empresas norte-
americanas do segmento. No – ainda 
bastante regulamentado – mercado 
dos EUA, isso despertou a atenção 
das autoridades reguladoras. Os 

Márcio Lutterbach, sócio da 
KPMG no Brasil na área de 
Advisory

No Brasil, assim como nos Estados Unidos e na Europa, a necessidade 

de grandes investimentos para ampliar a geração de energia e o bom 

cenário macroeconômico favorecem um processo de consolidação
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fundos de infra-estrutura também 
desempenham um papel importante 
nessa consolidação. A vantagem é 
que eles são vistos no mercado como 
investidores de longo prazo, no entanto, 
isso tem despertado o interesse 
das autoridades reguladoras norte-
americanas.

Para reforçar ainda mais a tendência de 
consolidação, quase a metade (47%) 
dos participantes da pesquisa disseram 
que a empresa em que trabalham 
havia adquirido outra companhia nos 
últimos três anos. E três de cada cinco 
estão, de fato, em companhias que 
procuram novos ativos para comprar. 
Na Europa, a expectativa é que esse 
processo ocorra com maior intensidade 
em mercados liberalizados, como o 
Reino Unido e a Holanda, e também 
em economias com altas taxas de 
crescimento, como a Espanha. A 
tendência de desregulamentação, 
principalmente na Europa Central e no 
Leste Europeu, contribui para tornar 
as companhias locais atraentes aos 
olhos dos principais players da indústria 
global de energia. Da mesma forma, 
a consolidação acontece nos Estados 

Unidos, principalmente porque as 
indústrias norte-americanas buscam 
maior eficiência e são regionalizadas.

Quanto ao crescimento dos negócios, 
42% esperam uma elevação acima de 
20% para os próximos três anos. Entre 
os objetivos previstos com as F&A, os 
executivos destacam o aumento de 
participação de mercado (53%), ganhos 
com sinergias (48%), aquisição de novos 
produtos e serviços (37%) e acesso 
a novos mercados (32%). Quando a 
expectativa diante das F&A é ampliada 
para um horizonte de três anos, ganham 
importância o acesso a novos mercados 
(46%) e o aumento da economia de 
escala (44%).

Liquidez internacional
Esse cenário positivo para a indústria de 
energia elétrica é provocado pelo atual 
panorama econômico e pelas condições 
dos mercados financeiros – ambos 
favoráveis. Há bastante liquidez e 
recursos disponíveis, ao mesmo tempo 
em que se destaca  a necessidade de 
investimentos. Estudos indicam que 
somente a Europa necessitará de 250 a 
300 gigawatts de capacidade de geração 
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nos próximos 15 anos. O total de 
investimento que o setor exigirá naquele 
continente, entre 2005 e 2030, alcança 
a cifra de US$ 1,75 trilhão. Pelo menos 
por enquanto, há recursos disponíveis. 
O banco suíço UBS estima em US$ 
1,3 trilhão o volume de recursos à 
disposição para investimentos em 
infra-estrutura. Só os grandes players 
europeus têm em caixa 140 bilhões de 
euros para a compra de ativos.

Quando perguntados quais seriam os 
principais entraves para o processo de 
consolidação da indústria de energia, 
51% dos participantes da pesquisa 
apontaram a intervenção governamental 
como maior empecilho e 45% indicaram 
a diferença de expectativa de preço entre 
o comprador e o vendedor. Nas ocasiões 
em que a aquisição foi planejada, mas 
não executada, o principal entrave citado 
foi a alta expectativa de preço dos 
vendedores. Outros 33% afirmaram que 
a aquisição deixou de ser concluída por 
falta de sinergias e 30% apontaram o 
alto risco do negócio.

As principais vantagens de uma 
operação de fusão e aquisição são: 

a possibilidade de competir em pé 
de igualdade com os grandes players 
internacionais e afastar ameaças de 
aquisição por parte deles; possíveis 
ganhos de sinergias e corte de custos; 
e, também, a possibilidade de combinar 
pontos fortes e melhorar os pontos 
fracos. Em muitos casos, por conta 
da volatilidade dos preços de energia 
e gás, combinada com a dificuldade 
de armazenagem de um bem como a 
eletricidade, muitas empresas estão 
optando por verticalizar sua produção. O 
intuito é minimizar os riscos inerentes 
ao negócio. 

A Europa é dependente do gás 
produzido pela Rússia. Isso traz 
um certo grau de incerteza para o 
continente. Serão necessários grandes 
investimentos em outras fontes de 
energia para minimizar essa questão. 
Ao menos um importante catalisador 
de F&A está previsto para acontecer 
a partir de 1º de julho de 2007: a 
desregulamentação do mercado de 
energia da União Européia. A intenção 
da Comissão Européia é que os 
produtores e os distribuidores de 
energia possam competir livremente 
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entre os países-membros. O grande 
desafio é a integração das linhas de 
transmissão entre os países europeus. 

Como o mercado da Europa já está 
razoavelmente consolidado em termos 
nacionais, um processo de F&A sem 
fronteiras na região criaria empresas 
gigantes, bem maiores do que as 
norte-americanas, por exemplo. Isso 
aconteceria porque a regulamentação 
no mercado norte-americano ainda está 
nas mãos dos estados, o que inviabiliza 
fusões e aquisições entre empresas 
provenientes de diferentes regiões.  

No Brasil
A formação da indústria de energia  
elétrica no Brasil foi diversa, se 
comparada aos modelos norte-
americano e europeu. Mesmo assim, 
a tendência de consolidação no país 
também acontece.

São três as principais razões para a 
expectativa de consolidação também 
na indústria brasileira: uma grande 
necessidade de investimento no 
setor de energia – fundamental para 
o crescimento econômico do país –, 

Número de fusões e aquisições anunciadas em companhias de energia ao redor do mundo

Fonte: Zephyr
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um mercado ainda pulverizado e uma 
liquidez de recursos, com companhias 
capitalizadas. Esse movimento, 
aos poucos, começa a se revelar. 
A CPFL Energia, por exemplo, uma 
das empresas mais agressivas do 
segmento, realizou quatro aquisições 
nos últimos anos, entre elas a 
Companhia Luz e Força Santa Cruz, que 
atende 27 cidades (24 paulistas e três 
paranaenses). A CPFL pretende investir, 
em 2007, R$ 2,2 bilhões, para chegar 
a 2010 com uma potência instalada de 
2.087 megawatts.

“O Brasil também está no caminho da 
consolidação. Mas não deverá haver a 
entrada de grandes companhias globais 
de energia, além daquelas que já atuam 
no mercado brasileiro, como a AES 
e a Duke Energy [norte-americana], 
Tractebel [belga] e Iberdrola [espanhola], 
entre outros. A consolidação deve 
acontecer entre os players que já 
atuam no mercado nacional e têm mais 
experiência”, analisa Márcio Lutterbach, 
sócio da KPMG no Brasil na área de 

Advisory. “Também não existem mais 
grandes ativos à venda para formar uma 
base de operações”, completa. 

Lutterbach relembra a história 
da indústria de energia no Brasil 
para salientar a importância do 
posicionamento estratégico e do 
conhecimento do mercado brasileiro 
para as empresas que atuam no 
país e do know how deste mercado. 
Segundo o sócio da KPMG, a indústria 
de energia vive uma oscilação desde 
a privatização do setor elétrico, ainda 
no governo Fernando Henrique 
Cardoso. Sem recursos para investir na 
expansão da capacidade de geração e 
na diversificação da matriz energética, 
o Governo Federal decidiu, então, 
privatizar grande parte do setor elétrico. 
Naquele primeiro bom momento, 
diversas empresas estatais – tanto 
de geração, quanto de transmissão 
e distribuição – foram compradas 
por grandes grupos brasileiros e 
internacionais.

Fonte: Pesquisa Global Power & Utilities conduzida em nome da KPMG International pela Economist Intelligence Unit
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Findo o período de privatização, o 
setor elétrico passou alguns anos 
estruturando suas operações. No 
entanto, em 2001, veio uma época 
difícil: o apagão do setor elétrico, que 
trouxe como conseqüência uma menor 
rentabilidade para as companhias. 
Quando o setor começava a se 
recuperar, em 2003, o Governo Federal 
anunciou que iria estabelecer um novo 
modelo para o setor elétrico. Em uma 
área da economia que exige enormes 
investimentos, com retorno em médio 
e longo prazos, a mudança do modelo 
trouxe incertezas, que fizeram as 
empresas do setor e os financiadores 
pisarem no freio. Os investimentos 
estagnaram, à espera de uma definição 
mais clara das regras do jogo.

Outro golpe duro para o setor 
elétrico veio com a instituição dos 
leilões de energia – nova e velha. 
As agências reguladoras fixaram 
um teto para a venda da chamada 
energia velha – gerada por usinas já 
em funcionamento. A energia nova 

é aquela que será gerada por futuros 
investimentos (com exceção para 
algumas usinas que iniciaram operação 
no começo dos anos 2000). Isso 
trouxe uma depreciação dos ativos 
anteriormente comprados durante 
a privatização, classificados como 
energia velha. 

No entanto, o cenário macroeconômico 
dos últimos anos ajudou. A economia 
brasileira sedimentou suas bases e a 
necessidade de investimentos maciços 
no setor de energia se tornou ainda 
mais latente. É o momento ideal para 
aproveitar o excesso de liquidez do caixa 
das companhias e das empresas de 
financiamento. “Com isso, abriu-se o 
espaço para uma eventual consolidação 
em quatro ou cinco companhias”, diz 
Lutterbach. 

Nos últimos anos, o governo apertou a 
rentabilidade do setor. As empresas de 
energia, estatais ou de economia mista, 
entraram em concorrências e licitações 
oferecendo uma Taxa Interna de Retorno 

(TIR) extremamente agressiva. Muitas 
companhias não conseguem acompanhar 
o nível de TIR de empresas como a 
Cemig, cujo controlador é o Governo 
Estadual mineiro, e a Copel, do Estado 
do Paraná. Mas a tendência é que esse 
aperto na rentabilidade, que afasta 
companhias privadas, não se mantenha, 
devido ao imperativo de se contar com 
mais investimentos e ampliar o mercado 
consumidor. Além disso, há muitas 
empresas federalizadas, principalmente 
no Nordeste, que poderão ser alvos de 
compra da indústria brasileira de energia. 

“Hoje, o Brasil tem uma necessidade de 
investimentos para o setor elétrico de 
cerca de R$ 20 bilhões, nos próximos  
quatro anos, sendo cerca de R$ 6 bilhões 
em geração de energia e cerca de R$ 13 
bilhões em transmissão, tomando por 
base os números do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento). Há liquidez 
no mercado e empresas fortes. A 
consolidação é uma questão de tempo”, 
conclui Márcio Lutterbach.





A China tem sido, nas últimas duas 
décadas, a economia que mais cresce 
no mundo, com a produção industrial 
funcionando como mola propulsora. A 
manutenção do ritmo de crescimento 
do PIB – quase sempre superior a 
10% ao ano – exige fluxos cada vez 
maiores de matérias-primas. Se, em 
1980, a produção chinesa de petróleo, 
por exemplo, era ligeiramente superior 
ao consumo – então na casa dos dois 
milhões de barris ao ano –, desde 1993, 
a China transformou-se em importador 
do combustível. A projeção do governo 
é de que, em 2015, o mercado chinês 
absorva oito milhões de barris, com a 
produção nacional estacionada em dois 
milhões de barris. Em 2030, o consumo 
do país deverá superar os 12 milhões 
de barris anuais.

O forte descompasso entre produção 
e consumo interno levou o governo 
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chinês a promover, desde o início 
da década de 1990, uma grande 
reforma do setor de petróleo e gás 
– tradicionalmente controlado pelo 
Estado. O marco mais recente dessa 
reforma foi a abertura do mercado 
chinês de exploração e comercialização 
de combustíveis, a partir do começo de 
2007. No recente estudo Oil and Gas 
Industry in China, Peter Fung, sócio da 
KPMG na China e Hong Kong, detalha 
as etapas e os desdobramentos da 
abertura do mercado chinês.

Segundo Fung, ao final de 2006, as 
reservas de petróleo na China atingiam 
15 bilhões de barris, 90% das quais 
localizadas em terra. A descoberta mais 
recente – e também a mais importante 
nas últimas quatro décadas – foi uma 
reserva offshore estimada em 7,35 
bilhões de barris na baía de Bohaui. 

ENERGIA

A nova fronteira

Abertura definitiva do mercado chinês aos 

investimentos estrangeiros gera novas perspectivas 

para a indústria global de petróleo e gás

Peter Fung, sócio da KPMG 
na China e Hong Kong
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• Costa da China
Operação da CNOOC

Fonte: China Oil, Gas 
e Petrochemicals

Distribuição de reservas de petróleo na ChinaPetróleo

• Região Oeste
Sinopec e PetroChina 
desenvolvem a extração

• Região Nordeste
Operação da PetroChina

• Região Central
Operação da Sinopec

Fonte: Internacional Energy Agency
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Em 1983, foi criada a China 
Petrochemical Corporation (CPC), que 
assumiu a operação das refinarias e 
a distribuição de combustíveis. Já a 
China National Petroleum Corporation 
(CNPC, nascida em 1988) tornou-
se responsável pela exploração, 
desenvolvimento e produção onshore. 
A mais recente das quatro grandes 
empresas estatais, a China National 
Star Petroleum (CNSP), foi criada em 
1997, com autonomia para explorar 
petróleo e gás onshore e offshore.

A segunda fase da reforma teve 
início em 1998, com o objetivo de 
reestruturar os quatro conglomerados 
estatais, de acordo com padrões 
globais de eficiência. Visava-se 
alcançar, até 2006, a integração 
vertical da exploração, refino, produção 
petroquímica e comercialização de 
combustíveis. 

A expectativa das autoridades é, 
então, de que o avanço da abertura 
atraia os investimentos estrangeiros 
fundamentais para que a curva da 
produção de petróleo se aproxime dos 
níveis de consumo.

A reforma
Peter Fung observa que, até 1982, a 
indústria chinesa de petróleo e gás era 
totalmente controlada pelo Estado. 
A reforma, que teve início naquele 
ano, se divide em três fases. Na 
primeira, que aconteceu entre 1982 e 
1997, o governo criou quatro grandes 
empresas, submetidas ao Ministério da 
Indústria Petrolífera. A China National 
Offshore Oil Corporation (CNOOC, 
criada em 1982), tornou-se responsável 
pela exploração, desenvolvimento e 
produção offshore, com autonomia para 
estabelecer acordos com empresas 
estrangeiras.

Já o gás ainda desempenha um 
papel relativamente modesto na 
matriz energética do país. Em 1990, 
a produção e o consumo de gás se 
equivaliam, em 500 bilhões de pés 
cúbicos ao ano. Em 2006, essa relação 
se manteve praticamente inalterada. 
O que aumentou foi a escala – agora, 
a produção e o consumo de gás 
na China estão em cerca de dois 
trilhões de pés cúbicos anuais. As 
reservas chinesas de gás eram, 
então, estimadas em 86,5 trilhões 
de pés cúbicos e se localizavam 
principalmente nas regiões Centro-
Norte e Oeste do país. 

Em junho de 2006, com a abertura do 
mercado em fase adiantada, o governo 
anunciou a descoberta do que pode 
ser um grande campo de gás em 
águas profundas, no Mar da China (ao 
Sul do país), encontrado por uma joint 
venture entre a estatal CNOOC e a 
Husky Energy.

O gás ainda não 

ocupa um lugar 

de destaque na 

matriz energética 

da China, mas 

o consumo está 

crescendo.

Gás

Fonte: National Bureau of Statistics
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de petróleo e gás, e está envolvida 
em um processo de diversificação de 
atividades. Em dezembro de 2005, 
a empresa começou a construir sua 
primeira refinaria própria, em Huizhou, 
com investimentos estimados de US$ 
2,4 bilhões. No ano seguinte, a CNOOC 
entrou no mercado de distribuição, ao 
adquirir seus primeiros 17 postos de 
combustíveis, em Xangai.

Fase final 
A última etapa da reforma da indústria 
chinesa de petróleo e gás começou 
em 2007, com a abertura do mercado 
de comercialização de combustíveis 
à iniciativa privada, como parte dos 
compromissos que o país assumiu para 
ingressar na Organização Mundial do 
Comércio (OMC).

Peter Fung observa que as tradings 
interessadas devem, entre outros 
requisitos, demonstrar acesso a fluxos 
de petróleo de longo prazo, além de 

Como resultado, a CNPC deu origem 
à PetroChina, listada nas bolsas 
de valores de Hong Kong e Nova 
York, e que fechou 2006 com uma 
produção combinada de petróleo 
e gás equivalente a 1,06 milhão de 
barris anuais, 5,5% a mais do que 
no ano anterior. Ao mesmo tempo, a 
PetroChina operava cerca de 17 mil 
postos de combustíveis em todo o país.

A CPC, de sua parte, criou a Sinopec 
Corp., com ações nas bolsas de Hong 
Kong, Xangai, Nova York e Londres, 
que produziu 328 milhões de barris de 
petróleo e gás em 2006, operando, 
também, a maior rede de postos de 
combustíveis da China, com mais 
de 30 mil unidades. O processo de 
consolidação do setor levou a Sinopec 
a adquirir a CNSPC, em 2001.

A CNOOC, especializada no segmento 
offshore, produziu em 2006 um total 
equivalente a 167 milhões de barris 

A expectativa das autoridades chinesas 
é de que o avanço da abertura atraia 
os investimentos para que a curva da 

produção de petróleo se aproxime dos 
níveis de consumo

operar depósitos de combustíveis com 
capacidade mínima de estocagem 
de 200 mil pés cúbicos. Já as 
empresas estrangeiras interessadas 
em atuar no mercado de estocagem 
de combustíveis na China precisam, 
segundo o sócio da KPMG, entre 
outras exigências, demonstrar sua 
experiência na operação de depósitos 
com capacidade mínima de 500 mil 
metros cúbicos. E, também, sua 
experiência no transporte mínimo de 50 
mil toneladas via oleodutos, ferrovias 
ou portos.

Peter Fung finaliza o estudo da KPMG 
indicando que a implementação desta 
terceira fase da reforma será o passo 
decisivo para atrair os investimentos 
privados que devem alavancar a 
exploração e a produção de petróleo 
e gás, necessárias ao sustento do 
desenvolvimento na China.  
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Ao longo dos últimos anos,  firmas-
membro da KPMG em outros países 
têm desenvolvido Centros de Excelência 
em Oil & Gas com profissionais de 
renome de todo o mundo. Os Centros 
de Excelência criam uma estrutura 
para a prestação de serviços às firmas-
membro de modo consistente e com 
alta qualidade. 

Faz parte dos objetivos dos Centros 
aproximar os profissionais com seus 
pares da KPMG em outros países. Esse 
intercâmbio visa à troca de experiência 
e conhecimento, o que assegura que 
eles estejam sempre atualizados sobre 

as tendências da indústria. Como 
conseqüência dessa maior integração, 
as ofertas de serviços são coordenadas. 

Os Centros de Excelência também 
são responsáveis pela realização de 
encontros regulares de lideranças, 
em nível mundial, sobre os principais 
assuntos comerciais que têm impacto 
nos negócios. O Centro de Excelência 
em Petróleo e Gás da KPMG no Brasil 
realizou, no final de maio, evento que 
contou com a presença de Peter Fung, 
sócio-líder do Centro na China. Fung 
falou a respeito do risco de escassez 
do mineral e sobre as novas fontes 

de energia. O sócio-líder comentou 
também sobre as novas regras chinesas 
relativas ao uso do solo para fins 
comerciais.

Fung foi convidado a proferir palestra 
em evento da HSM Brasil. O Seminário 
Understandig China & India, realizado 
em maio, contou com a presença de 
importantes estudiosos do assunto. 
Entre eles, Ming-Jer Chen, especialista 
de fama mundial em estratégia e autor 
do livro Inside chinese business: a guide 
for managers worldwide, e Milind Lele, 
professor da University of Chicago, que 
atua na Índia há mais de vinte anos.

Manuel Fernandes, 
sócio da KPMG no 
Brasil, e Peter Fung

Participantes 
debatem 

energia na 
China

Energia na China



O Congresso Nacional de Atualização 
em Gestão e Feira Nacional de Serviços 
e Produtos de Gestão – a ExpoGestão, 
promovida pela Associação Empresarial 
de Joinville (SC), foi realizada pelo quinto 
ano consecutivo, um junho. Durante os 
quatro dias de evento, os empresários 
participaram de um congresso, que 
contou com a presença de importantes 
figuras do cenário empresarial, como: 
James Hunter, autor dos livros O Monge 
e o Executivo e Como se tornar um líder 
servidor; Alexandre Hohagen, presidente 
do Google Brasil; Nelson Sirotsky, 
diretor-presidente do Grupo RBS; Vinod 
Thomas, brasilianista e diretor do Banco 
Mundial; e George Vidor, editor do jornal 
O Globo e comentarista de economia da 
Globonews.

Os participantes acompanharam, ainda, 
a tradicional feira, onde 51 expositores 
apresentaram serviços e produtos 
que refletem as novas tendências 
e tecnologias aplicáveis à gestão 
empresarial. Formação e capacitação 
profissional, marketing, administração, 

EVENTO

Gestão empresarial 
em Santa Catarina

A ExpoGestão, realizada em 

Joinville (SC), recebeu mais de 10 

mil visitantes, entre eles cerca de 

mil executivos, que participaram de 

palestras, workshops e seminários



Evento  65

tecnologia e recursos humanos foram 
os principais setores na exposição. 

Segundo o organizador da Feira, Luiz 
Felipe Lepeltier, nos próximos seis 
meses, o evento deve gerar uma 
movimentação financeira de cerca 
de R$ 25 milhões. “Tudo isso, fruto 
de contatos e negócios iniciados na 
ExpoGestão 2007”, destaca Lepeltier.

O evento contou, pelo terceiro ano 
consecutivo, com o apoio da KPMG no 
Brasil. A participação da KPMG reforça o 
conceito de aproximação com o cliente 
e de marcar presença em eventos onde 
as idéias sobre as melhores práticas de 
gestão e a tendência para o setor estão 
sendo concebidas. Como nas edições 
anteriores, os profissionais da firma 
foram responsáveis pela apresentação 
de três workshops.

Luiz Gustavo Cabral, diretor da KPMG no 
Brasil na área de IRM (Information Risk 
Management), apresentou a pesquisa 
global com clientes e provedores de 

serviços da firma, intitulada Evolução
Estratégica - Pesquisa KPMG sobre
Terceirização Global de Processos de
Negócio.

 O estudo teve como objetivo identificar 
a percepção dos entrevistados sobre os 
mitos da terceirização de processos de 
negócios. A partir da pesquisa, Cabral 
fez uma análise que incluiu as principais 
dificuldades encontradas pelos 
participantes e as oportunidades de 
melhoria que podem ser implementadas 
nesses processos.

Andrea Barcellos, acting manager da 
KPMG no Brasil na área de Human 
Resources Advisory Services, abordou 
o programa de preparo para a sucessão, 
desenvolvido pela firma, na palestra 
Assessoria em Gestão de Recursos
Humanos - Programa de Preparação
para Sucessão.

O programa tem o intuito de assessorar 
as empresas familiares na identificação 
e no desenvolvimento de potenciais 

sucessores para postos-chave na 
companhia. Em outras palavras: iniciar o 
processo de profissionalização. Andrea 
apresentou a metodologia utilizada, 
que enfatiza a tomada de decisões e a 
otimização de recursos e resultados em 
médio e longo prazo.

Para finalizar, André Castello Branco, 
sócio da KPMG no Brasil na área 
de Corporate Finance, ministrou 
palestra sobre os processos de 
Fusões e Aquisições e os cuidados 
necessários no sentido de mitigar os 
riscos inerentes a essas operações. 
Castello Branco comentou, também, os 
resultados da ampla pesquisa realizada 
pela firma sobre o mercado brasileiro 
de Fusões e Aquisições.

O evento, que no início focava a região 
Sul do país, vem ganhando força 
e importância em âmbito nacional, 
graças ao aumento na participação de 
executivos de todas as partes 
do Brasil.



Pelo nono ano consecutivo, a Câmara 
de Indústria, Comércio e Turismo 
Brasil-México (Bramex) premiou duas 
personalidades – uma de cada país – 
que contribuíram para a integração entre 
as duas nações. Os agraciados desse 
ano são empresários de destaque no 
cenário mundial: o mexicano Carlos Slim 
Helú, fundador presidente vitalício do 
Grupo Carso – que, no Brasil, controla 
a Embratel e a empresa de telefonia 
móvel Claro –, e o brasileiro Alessandro 
Carlucci, presidente da Natura. 

Em cerimônia realizada no final de maio, 
representantes dos dois empresários 
receberam o Prêmio Franco Montoro, 
homenagem ao ex-governador paulista,  
que foi um grande incentivador da 
integração latino-americana. Ao longo 
desses nove anos, o prêmio conta 
com a parceria do Ceal (Conselho de 
Empresários da América Latina).

COOPERAÇÃO

Os empresários Carlos Slim Helú, 

do Grupo Carso, e Alessandro 

Carlucci, presidente da Natura, 

foram homenageados pela 

contribuição no estreitamento 

das relações entre os dois países

Brasil-MéxicoIntegração
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Carlos Slim Helú foi representado no 
evento por Maurício Vergani, diretor-
executivo da Embratel Empresas, que 
salientou a importância da integração 
continental e do próprio prêmio como 
estímulo para alcançá-la. “O Brasil é 
uma das prioridades de investimentos 
do Grupo Carso. Tanto é assim que 
é o mercado que recebe a maior 
quantidade de recursos e de dedicação. 
O desenvolvimento da América Latina 
é um dos objetivos do sr. Carlos Slim”, 
afirma Vergani.

Alessandro Carlucci foi representado 
por Pedro Villares, diretor de Operações 
para a América Latina e vice-presidente 
da Natura – empresa que opera no 
México, onde já conta com mais de 
dez mil colaboradoras. A empresa de 
cosméticos brasileira está presente 
em sete países da América Latina e, 
segundo Villares, a região continua 
a ser a prioridade para a expansão 
internacional do grupo. “Esse prêmio 

Antônio Carlos Mourão Bonetti, 
presidente da Bramex

ajuda a consolidar a presença da Natura 
fora do Brasil. Temos uma participação 
muito forte na América Latina e, 
sermos reconhecidos como um grupo 
empreendedor no exterior, é muito 
importante para nós”, explicou Villares.

O presidente da Bramex, Antônio Carlos 
Mourão Bonetti, recordou a inauguração 
da entidade. “A integração se faz por 
meio de intelectuais, com a cultura, 
pela política e pelo comércio. Este 
ano, coincidentemente, os premiados 
foram dois empresários, o que reforça a 
importância e a consolidação da relação 
comercial entre os países”, enfatizou.

O chefe do Departamento de México, 
América Central e Caribe, do Ministério 
das Relações Exteriores, Igor Kipman, 
lembrou a importância da Bramex 
para a promoção de investimentos e 
do comércio entre os dois países. “A 
premiação só vem coroar a relevância 
do trabalho realizado”, afirmou Kipman.



             

Manuel Fernandes, da KPMG, 
entregando o prêmio a 
Maurício Vergani

Igor Kipman entrega o prêmio 
a Pedro Villares

Antônio Carlos Bonetti e 
Marcos Aguirre
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“A integração regional constitui um dos instrumentos essenciais para que os 

países da América Latina avancem no desenvolvimento econômico e social. 

No caso do Brasil e do México, o papel da Bramex no fomento do comércio 

e do investimento é de suma importância. Iniciativas como essa recebem o 

total apoio da comunidade empresarial e da KPMG”

Para Marcos Aguirre, Business 
Development Manager da KPMG no 
Brasil e vice-presidente da Bramex,  
o Prêmio Franco Montoro tem papel 
fundamental em promover e cultivar o 
relacionamento entre personalidades e 
empresários brasileiros e mexicanos. 
“A integração regional constitui um dos 
instrumentos essenciais para que os
países da América Latina avancem no 
desenvolvimento econômico e social.
No caso do Brasil e do México, o papel 
da Bramex no fomento do comércio e
do investimento é de suma 
importância. Iniciativas como essa 
recebem o total apoio da comunidade 
empresarial e da KPMG”, disse Aguirre.

Entre os presentes, estavam Fernando 
Leça, presidente do Memorial da 
América Latina e representante do 
governador José Serra; o embaixador 
Jadiel de Oliveira, representante do 
Ministério das Relações Exteriores 
do Brasil; João Carlos Basílio da Silva, 
presidente da Abihbec (Associação 
Brasileira da Indústria de Higiene 
Pessoal e Perfumaria); João Cláudio 
Robusti, presidente do SindusCon 
(Sindicato da Indústria da Construção 
Civil); Ingo Plöger, presidente do 
CEAL (Conselho de Empresários da 
América Latina); Cláudio Gaiarsa, 
representante da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento de São Paulo; e 
Manoel Fernandes, da KPMG no Brasil.

Nas outras edições do prêmio, 
foram homenageadas as seguintes 
personalidades:

Brasil
Yeda Crusius, Roberto Teixeira da 
Costa, José Sarney, Celso Lafer; Miguel 
Etchenique; Carlos Mariani Bittencourt, 
Sergio Amaral e Luiz Fernando Furlan.

México
O cônsul Luiz Martinez, Roberto 
Albarram Campillo, Gastón Azcarraga, 
Daniel Servitje, Gilberto Marin Quintero, 
Enrique Madero Bracha, a embaixadora 
Cecília Soto e o cônsul Salvador Arriola.

Marcos Aguirre



Às vezes, a palavra “não” pode ser 
um instrumento ríspido demais, que 
provoca vergonha e sentimentos de 
rejeição no interlocutor. Ou pode 
ser um grito de guerra, que produz 
resistência imediata e incita a outra 
parte a reagir. É muito fácil usar e 
abusar do “não”, particularmente com 
as crianças. E assim, o termo vai 
perdendo sua força e credibilidade. 
As crianças aprendem a ignorá-lo ou a 
acreditar que, na realidade, quer dizer 
“talvez”.

Precisamente por ser tão poderoso, 
o “não” deve ser empregado com 
cautela, parcimônia e intenção clara. 
Muitas vezes, é melhor usar outras 
palavras para transmitir a mesma 
mensagem. Em outras ocasiões, é 
possível dizer um “não” categórico 
sem, efetivamente, pronunciar a 
palavra. Vejam os seguintes exemplos:

No meio de uma consulta médica, a filha 
de cinco anos insiste com seu pai que 
quer ir embora. “Querida, nós vamos 
ficar”, responde calmamente o pai.

ARTIGO

William Ury

Como dizer “não” 
sem dizer “não”
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Na tentativa de obter um preço menor, 
um cliente insiste em desmontar a 
oferta de uma empresa de limpeza, 
separando os produtos de limpeza 
dos serviços de treinamento e 
gerenciamento. “Nosso produto é 
um pacote completo”, responde o 
representante da empresa.

Ao telefone, ouvindo um bombardeio 
de insultos lançados por um importante 
investidor, o executivo de um hotel 
responde calmamente: “Entraremos 
em contato com o sr. amanhã, sem 
falta”, e desliga o telefone – para 
todos os efeitos, dizendo “não” ao 
comportamento do cliente.

Em todos esses casos, o significado e 
o poder do “não” foram transmitidos 
claramente, mas sem que a palavra 
fosse proferida. O “não” permaneceu 
subentendido, tácito.

Uma opção é focar a atenção no “sim” 
inicial e no “sim” final, deixando o 
“não” implícito. Por exemplo, diante 

da perspectiva de uma longa viagem 
de carro com um amigo que fala 
demais, você pode anunciar: “Que 
dia!… Hoje só quero um pouco de paz 
e tranqüilidade. O que você acha de 
irmos ouvindo um pouco de música 
em silêncio, para relaxar?” Em outras 
palavras, basta apenas apresentar a sua 
posição e complementá-la com uma 
proposta concreta.

Outra opção é reformular o “não” como 
um “sim”. Em vez dizer a seu filho: 
“Nada de brincar enquanto não acabar 
a lição de casa”, você diz: “Você poderá 
brincar assim que terminar a sua 
lição”.  Em vez de dizer a um colega de 
trabalho: “Não posso ajudá-lo enquanto 
eu não acabar este serviço”, diga: “Terei 
o maior prazer em ajudá-lo assim que 
completar este serviço”. Em vez de 
dizer a um amigo: “Não irei com você 
ao jogo”, diga: “Encontro você logo 
depois do jogo”. Em outras palavras, 
coloque o seu foco no positivo ao 
mesmo tempo em que estabelece os 
limites necessários.

Algumas culturas 
não poupam esforços para idealizar 

maneiras de dizer “não” sem 
empregar realmente a palavra, 
evitando, assim, envergonhar o 

interlocutor

Maneiras indiretas de dizer “não” 
podem ser confusas: algumas 
culturas, particularmente as do Leste 
da Ásia, não poupam esforços para 
idealizar maneiras de dizer “não” 
sem empregar realmente a palavra, 
evitando, assim, envergonhar o 
interlocutor e permitindo a ele salvar 
as aparências. Porém, o fato de 
não usarem a palavra não significa 
que não digam “não”; apenas, 
que buscam maneiras indiretas de 
fazê-lo, como recorrer a terceiros ou 
lançar sinais discretos e sutis. Isso 
pode ser muito confuso para aqueles 
que não forem bem versados na 
semiótica de uma cultura diferente.

Durante um trabalho que realizei para 
uma grande empresa automobilística 
norte-americana, soube do caso 
de um alto executivo que foi visitar 
a Coréia do Sul e se reuniu com o 
presidente de uma montadora. Na 
época, a empresa dos EUA detinha 
10% das ações da empresa coreana 
e o executivo propôs a seu colega 



William Ury é reconhecido 
internacionalmente como um 
dos maiores especialistas em 
negociação e gestão de conflitos 
da atualidade. É autor, com Roger 
Fisher, do best-seller Getting to 
yes, com mais de cinco milhões de 
exemplares vendidos e traduzidos 
para 20 idiomas. Também escreveu 
Getting past no e Getting to peace, 
ambos com grande repercussão. 
Sua obra mais recente é The power 
of the positive no: how to say no 
and still get to yes.

Ury é co-fundador e diretor 
do Program on Negotiation na 
Harvard University, dedicado ao 
desenvolvimento da teoria e das 
aplicações práticas em negociação 
e resolução de conflitos. É um 
dos fundadores do International 
Negotiation Network, onde 
atua como mediador neutro 
em negociações internacionais 
de grande complexidade. 
Freqüentemente, tem sido 

convidado para programas de 
alcance mundial na TV norte-
americana e é protagonista 
de matérias no The New York 
Times, Washington Post, Time 
Magazine, entre outras publicações 
importantes.

Consultor de renome internacional, 
possui larga experiência em 
administrar conflitos e negociações 
entre empresas, seus clientes e 
fornecedores, fusões de grandes 
companhias e greves em setores 
estratégicos. Entre seus clientes, 
destacam-se: American Express, 
Boeing, Dow Chemical, Ford, 
General Dynamics, IBM, Johnson & 
Johnson e Microsoft.

Graduado em Antropologia por  
Yale e com Ph.D. pela Harvard 
University, há duas décadas 
Ury conduz desde negociações 
empresariais e governamentais 
até gestões de conflitos entre 
diferentes grupos étnicos.
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que essa participação aumentasse 
para 50%. “Isso não é impossível”, 
respondeu educadamente o executivo 
coreano.

Analisando essa resposta, o executivo 
norte-americano raciocinou: “Se ‘isso 
não é impossível’, significa então que é 
possível”. De modo que, quando voltou 
para Detroit, enviou uma equipe de 
alto nível até Seul para fechar o acordo. 
Mas, durante duas semanas, nada 
aconteceu, pois cada reunião marcada 
era sempre e inexplicavelmente adiada. 
Por fim, um gerente coreano levou 
seu colega norte-americano para um 
canto e explicou-lhe que “isso não é 
impossível” era apenas uma maneira 
educada de dizer “nem morto”.

O importante é ter em mente que 
embora a palavra “não” nem sempre 
precise ser pronunciada, a intenção 
sempre tem de ser transmitida de 
maneira clara e vigorosa.



Há quatro anos, o mercado brasileiro de 
ações está em alta. A Bolsa de Valores 
de São Paulo (Bovespa) vem batendo 
recordes de movimentação e, em 
julho,  alcançou a marca histórica dos 
58 mil pontos. A expansão dos recursos 
negociados indica maior maturidade da 
economia brasileira. A queda na taxa 
básica de juros impõe uma necessidade 
maior de diversificar investimentos, já 
que não é mais possível obter lucros tão 
altos (com riscos relativamente baixos) 
com os juros dos títulos do governo 
– uma aplicação não-produtiva. De outra 
parte, a estabilidade econômica do 
país deu às empresas mais segurança 
para buscar a capitalização necessária à 
expansão em uma fonte confiável e, às 
vezes, mais barata: o mercado de ações.

Não por acaso, o aumento dos negócios 
na Bovespa veio acompanhado de uma 
febre de IPOs (Initial Public Offering) 
– com dezenas de novas empresas 
optando por se capitalizar na Bolsa. 
“Temos, então, dois aspectos que 
ajudam no desenvolvimento do mercado 
nacional de capitais. As empresas 
estão em busca de crédito mais barato, 
enquanto o investidor procura diversificar 
o portfólio de aplicações, para aumentar 
o patrimônio”, afirma Rogério Vieira de 
Andrade, sócio da KPMG no Brasil na 
área de Capital Markets.

MERCADO DE AÇÕES

Cresce o 
de capitais

mercado 
no Brasil
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Crescimento do mercado 
de ações
O interesse das empresas em abrir o 
capital pode ser facilmente medido em 
números. Em 2005, foram nove IPOs na 
Bovespa. No ano passado, esse número 
saltou para 26. E, somente nos primeiros 
cinco meses deste ano, 25 companhias 
já lançaram pela primeira vez ações na 
Bolsa e outras 29 estão em processo de 
análise.

Ciente disso, a Bovespa desenvolveu 
um intenso trabalho para esclarecer às 
empresas as vantagens do IPO. Um dos 
argumentos é que os recursos obtidos 
por esse meio são, em alguns casos, 
mais baratos do que os empréstimos 
bancários. Isso porque, no momento 
em que a empresa vende cotas de 
propriedade, ela não toma dinheiro 
emprestado, portanto, não paga juros. 
Na realidade, a empresa ganha um 
sócio para dividir os riscos e os lucros. 
Além disso, deve haver atenção aos 
direitos de todos os acionistas – inclusive 
os minoritários – e à transparência 
de gestão. A isso se dá o nome 
de governança corporativa. Com a 
finalidade de impulsionar a adesão de 
novas empresas ao mercado acionário 
e proporcionar segurança ao pequeno 
investidor, a Bovespa criou níveis 
diferenciados de governança corporativa: 
Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. 

As recentes ofertas 

públicas iniciais de ações 

(IPOs) na Bolsa de Valores 

de São Paulo fazem com 

que empresas nacionais 

obtenham mais recursos, 

o que impulsiona o 

crescimento

Rogério Vieira de 
Andrade, sócio da 

KPMG no Brasil na área 
de Capital Markets

recursos em ações, o que, pela sua 
própria natureza, continua sendo um 
investimento de risco. “Quando falamos 
em aplicações nesse mercado, estamos 
levando em conta também um maior 
risco, o que dificulta o crescimento mais 
rápido na procura pelo investimento”, 
explica Andrade.

Empresas familiares
Outro fator decisivo para a recente 
onda de IPOs tem sido a necessidade 
de as grandes empresas familiares 
encontrarem uma boa solução para a 
sucessão interna. “Essas empresas 
muitas vezes enfrentam dificuldades 
em manter o controle da empresa nas 
mãos da família e o IPO surge como uma 
oportunidade de profissionalizar a gestão 
e, conseqüentemente, pôr fim à questão 
sucessória, que já destruiu muitas 
empresas grandes”, enfatiza Andrade. 

Rogério Andrade aponta quatro fatores 
principais para o IPO no Brasil:
•  Busca de novos recursos
•  Maior visibilidade, que gera aumento  
 do negócio
•  Afirmação de padrões internacionais  
 de governança, que influem na   
 valorização da empresa
•  Alta regulamentação e custos 
 no mercado de capitais norte-
 americano
• Alta liquidez de recursos externos 

Para entrar no Novo Mercado, é 
necessário que a empresa apresente 
altos níveis de governança. Entre eles: 
emitir somente ações ordinárias, manter 
no mínimo 25% das ações dispersas 
em bolsa (free-float) e divulgar balanço 
anual seguindo normas de contabilidade 
internacionalmente reconhecidas (US 
GAAP ou IFRS). As companhias que 
estão estreando na Bovespa não hesitam 
em adotar práticas de boa governança 
corporativa e, com isso, realizar o IPO 
diretamente no Novo Mercado. No ano 
passado, somente seis empresas não 
abriram o capital no mais alto nível de 
governança corporativa da Bovespa. 

No entanto, mesmo com o bom 
momento, ainda há muito espaço para 
que o mercado cresça. Hoje, no Brasil, 
369 empresas negociam ações na bolsa. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, são 
mais de 3.600 companhias listadas 
na bolsa de Nova York e boa parte dos 
cidadãos estão acostumados a investir 
em ações. Aqui, essa prática ainda é 
restrita a grandes bancos, investidores 
institucionais, empresas e poucos 
investidores pessoa física.  

Mas a cultura do investidor brasileiro 
também vem mudando. Com taxas 
de juros e inflação baixas, aliadas 
à estabilidade econômica, ele se 
sente mais seguro em aplicar seus 
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(grande parte das ações vendidas fica 
nas mãos de investidores estrangeiros)

Mas o sócio da KPMG no Brasil alerta: 
abrir o capital exige da empresa 
planejamento e compromisso de longo 
prazo. “Para fazer o IPO, a companhia 
deve ter certeza de que vai conseguir 
cumprir as regras da CVM; de que terá 
uma estrutura adequada para atender às 
exigências de governança corporativa; 
e de que conseguirá, também, atender 
ao mercado como um todo”, explica. 
Trata-se de um processo que deve 
ser conduzido com um cuidadoso 
planejamento. As empresas que optam 
hoje pelo IPO já estão há tempos 
adaptando diretorias e regulamentos 
internos e de gestão. A realização de 
auditoria externa por três anos seguidos, 
por exemplo, é uma exigência que deixa 
claro que nada pode ser feito sem antes 
passar por um processo de adaptação.

Pré-IPO
 “O IPO tem dois momentos: preparar 
a empresa, que tem de se estruturar 
completamente para, primeiro, atender 
às regras da CVM e, depois de feita a 
abertura de capital, fornecer informações 
ao mercado”, prossegue Rogério Vieira de 
Andrade.

Para realizar o IPO, a companhia deve 
desempenhar uma série de tarefas que 

não fazia parte do seu escopo de trabalho. 
Isso gera a necessidade de reestruturar 
de forma profunda os departamentos 
diretamente envolvidos, além da 
contratação de profissionais especializados. 
A contratação de uma equipe de auditores 
e outra de advogados tem efeito no 
orçamento. Sem contar os bancos, que irão 
auxiliar no processo.

Entre as vantagens de se fazer um IPO, 
está a perspectiva de vender ações 
também no exterior. Nesse caso, um 
prospecto com todas as informações 
necessárias para a avaliação de compra 
será enviado aos investidores internacionais 
qualificados. É necessária a contratação de 
uma equipe de advogados especializados, 
que avaliará se as informações constantes 
no prospecto estão condizentes com as 
exigências externas.

Pós-IPO
Uma das principais vantagens alcançadas 
com o IPO é a mudança na percepção 
da imagem da empresa pelo conjunto 
da sociedade. “O cumprimento de 
exigências regulatórias tão rigorosas 

evidencia também para o mercado 
a imagem de uma empresa sadia e 
sustentável”, enfatiza Rogério Andrade.

Ele aponta, no entanto, as dificuldades 
no caminho da abertura de capital. “Ter 
um órgão regulador acompanhando 
cada passo da empresa, ter de 
publicar constantemente informações 
importantes, ser monitorado e cobrado 
pelo mercado e, por fim, arcar com os 
custos operacionais. São aspectos que 
podem desanimar o empresário”, afirma.

Andrade prevê que o mercado de capitais 
poderá ainda crescer significativamente 
quando o Brasil atingir o Investment 
Grade (Grau de Investimento). 
Recentemente, as agências de 
classificação de riscos Fitch e Standard 
& Poor’s elevaram a nota do país para 
BB+, a apenas um degrau do Investment 
Grade. Esse selo dará às empresas 
brasileiras condições de competir em 
condições de igualdade com companhias 
de países desenvolvidos na busca por 
recursos, principalmente de fundos 
de pensão e fundos de investimentos 
internacionais. “Muitas vezes, o 
investidor até quer aplicar seu capital no 
Brasil. Mas acaba não o fazendo devido à 
ausência dessa qualificação. Dos países 
que compõem o BRICs (Brasil, Rússia, 
Índia e China), só o Brasil ainda não 
conseguiu esse selo”, finaliza o sócio.

“Uma das principais vantagens alcançadas com 
o IPO é a mudança na percepção da imagem da 

empresa pelo conjunto da sociedade”

O IPO tem sido procurado também 
como solução na sucessão das 

empresas familiares

Rogério Vieira de Andrade
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Em sua quarta edição, o Prêmio 
Revelação em Finanças IBEF-SP/
KPMG, promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Executivos de Finanças e 
pela KPMG no Brasil, já é reconhecido 
pelo mercado como um importante 
instrumento de prospecção de jovens 
talentos da área financeira. Para 
quem concorre, trata-se de uma 
excelente possibilidade de conquistar 
maior destaque e reconhecimento 
profissional. 

Desde que foi criado, o prêmio ajuda 
a revelar e dar maior visibilidade a 
jovens executivos e acadêmicos 
dedicados à área financeira. Nesse 
período, não faltam exemplos que 
demonstram o prestígio que o prêmio 
traz aos laureados. É o caso de 
Gustavo Liberali, menção honrosa 
em 2005. Após ser agraciado, Liberali 
recebeu cumprimentos do próprio 
José Carlos Grubisich, presidente da 
Braskem, companhia onde o jovem 
talento então trabalhava.

PREMIAÇÃO

Este ano, a organização do prêmio 
pretende dar maior ênfase à divulgação 
no meio empresarial, para incentivar 
a participação de jovens executivos 
que estão em atuação direta no 
mercado. Sem prejuízo, é claro, à área 
acadêmica, que, nos anos anteriores, 
marcou forte presença entre os 
vencedores do prêmio.

A cada ano, é possível observar uma 
maior consolidação do prêmio e de 
seus objetivos. O Revelação em 
Finanças é visto como uma iniciativa 
que incentiva novos talentos a 
desenvolver suas habilidades e buscar 
o aperfeiçoamento contínuo – uma das 
maiores preocupações das empresas 
atualmente. 

O IBEF também se beneficia, já que 
ganha novos adeptos a cada ano. Isso 
proporciona uma mescla produtiva 
entre juventude e experiência. O 
convívio entre as diferentes gerações 
favorece uma importante vivência 
comum e, conseqüentemente, o 
natural surgimentos de novas idéias.

Talentos 
em Finanças

O Prêmio Revelação em Finanças IBEF-SP/KPMG 

abre portas para jovens e promissores profissionais da área

Conheça os premiados das edições 
anteriores: 

2006 - Alexandre Di Miceli da 
Silveira
Professor da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (FEA/USP), 
e pesquisador-chefe do Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC). É sócio-consultor da Alianti 
Consultoria.

Trabalho: Impacto das divulgações 
de disputas entre acionistas 
controladores e acionistas minoritários 
sobre os preços das ações no Brasil

2006 - Rafael Paschoarelli Veiga
Atua como professor em cursos de 
MBA e especialização em Finanças do 
Ibmec-SP, FIA, Fipe, Fipecafi, Fundação 
Dom Cabral e Fundação Vanzolini-
USP. É consultor em administração de 
carteiras de investimentos, risco de 
mercado, fundos de investimento e 
avaliação de stock options. 



O prêmio é visto 
como uma iniciativa 

que incentiva 
novos talentos a 
desenvolver suas 

habilidades e buscar 
o aperfeiçoamento 

contínuo

Walter Machado de Barros e David 
Bunce entregam os prêmios aos 
vencedores da edição de 2006

Trabalho: Um modelo para o cálculo da 
probabilidade de default empregando 
árvores binomiais 

2005 - André Luiz Oda 
Professor-assistente e pesquisador da 
Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo (FEA/USP). 

Trabalho: Análise da relação entre 
indicadores contábeis e betas de 
mercado das empresas brasileiras 
negociadas na Bolsa de Valores de
São Paulo.

2004 - Rodrigo Takashi Okimura
Mestre em Administração e doutorando 
em Engenharia Elétrica (USP).

Trabalho: O valor adicionado possui 
maior relação com o retorno das ações 
do que o lucro líquido no Brasil?

As inscrições para o prêmio 

já estão abertas e devem ser 

realizadas até setembro, 

on-line, no site da entidade 

(www.ibef.com.br). 

Podem se inscrever executivos 

ou acadêmicos de todo o país 

com idade inferior a 33 anos, 

graduado há, no mínimo, 

um ano e, no máximo, dez 

anos, em curso superior com 

concentração ou especialização 

em Finanças. O trabalho 

inscrito deverá ter, no mínimo, 

oito páginas.

Como se inscrever 
para o Prêmio 
Revelação em 
Finanças
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Menções Honrosas

2005 - Gustavo Liberali
Gerente de Riscos da Braskem e 
mestrando em Macroeconomia e 
Finanças no Ibmec-SP.

Trabalho: A implementação da gestão 
integrada e pró-ativa de riscos na 
Braskem.

2005 - José Cláudio Securato
Diretor do Saint Paul Institute of 
Finance e mestrando em Administração 
(Finanças) pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. 

Trabalho: Governança corporativa e 
fatores de referência gerencial.

2004 - Fabiano Gabriel
Mestre em Controladoria e 
Contabilidade (USP), analista do Banco 
Central do Brasil.

Trabalho: O Impacto do fim da correção 
monetária na rentabilidade e adequação 
de capital dos bancos no Brasil
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