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Editorial

Bons administradores
e o “custo Brasil”
Administração têm o compromisso de valorizar a
profissão por meio das mais diferentes ferramentas.
Argumentos antigos não convencem mais. Não
podemos nos esconder no fracasso histórico, não
podemos fugir diante do que, dado o peso dos anos
e das medidas ineficientes, parece não ter solução.
É hora de ações contundentes. De nossa parte, é o
que prometemos aos administradores, que, junto
com o CRA-SP, lutam pela profissão.

“É preciso mais se quisermos
nos posicionar como um
polo atrativo e permanente
de investimentos
internacionais. Não
como uma alternativa
momentânea”

MARCELO MARQUES

Há anos que se fala do chamado “custo Brasil”.
Deficiências internas que atrapalham a competitividade das empresas e que, de tão antigas e recorrentes, parecem não ter solução. Burocracia excessiva,
leis trabalhistas inflexíveis, malha de transporte
insuficiente e, pior ainda, pouco eficiente, regras
tributárias confusas e sobrepostas. Tudo isso tem
sido discutido há anos, com propostas de soluções
vindas dos mais diferentes setores e especialistas.
É certo que podem ser constatados avanços. A
informatização e as novidades tecnológicas têm diminuído a burocracia, as Parcerias Público Privadas
(PPPs) têm se mostrado uma saída interessante e
criativa, mas é preciso mais se quisermos nos posicionar como um polo atrativo e permanente de
investimentos internacionais. Não como uma alternativa momentânea, porque outros países foram
contaminados pela crise desencadeada em 2008 e
pela crise europeia.
Entre as propostas de soluções, ainda poucos defendem que boa parte dessas deficiências pode ser
superada por meio da administração profissional.
Tanto o setor público quanto o privado precisam de
bons gestores, capazes de enfrentar com coragem e
determinação tais questões. Bons gestores combatem a burocracia, incentivam parcerias, ajudam as
empresas a usufruírem as isenções fiscais, enfim,
encontram soluções onde os demais desistem. Condutas típicas de um bom administrador.
Por isso, e sem medo de parecer repetitivo, insisto
na necessidade de intensificarmos as ações em prol
da qualificação e do desenvolvimento profissional
dos administradores. Nossas Instituições de Ensino
Superior precisam de atualização; o governo deve
criar instrumentos que incentivem a qualificação;
as empresas também precisam fazer sua parte e
investir no desenvolvimento dos seus colaboradores; e entidades como os Conselhos Regionais de
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PDV
A implementação
de práticas de trade
marketing traz mais
eficácia aos produtos
em seu percurso,
desde a fabricação
até o caixa
produção. Atualmente, as empresas sabem que o ponto de
venda (PDV) é apenas parte do
ciclo de relacionamentos que
envolve fabricantes, varejistas,
distribuidores, stakeholders e
shoppers . O trade marketing
trabalha além do varejo, “desenvolvendo estratégias e pesquisas
por canal, planos de incentivos
a vendas e campanhas, não ao
consumidor, mas aos agentes de
distribuição, além de exercer os
devidos controles financeiros e
estatísticos”, conforme a explicação que consta do livro Trade
Marketing – Estratégias de distribuição e execução de vendas
(Editora Atlas), coordenado por
D’Andrea e pelo administrador
Matheus Alberto Cônsoli.
“Esse viés abrangente identifica
oportunidades e formas alternativas de ações em sortimento,

marcas e o consumidor no ponto
de venda e também uma forte integração do varejo com o core da
organização”, enfatiza a gerente
de trade marketing da Heineken
do Brasil, Cristiane Colpas.
Ainda segundo o estudo, a
maior parte das pessoas ligadas
ao trade marketing são formadas
em Administração e em Marketing, o que condiz com o leque
de conhecimentos abrangentes e
holísticos que os administradores possuem. “O profissional de
trade deve estar atento a tudo o
que acontece no ponto de venda,
ajudando a interpretar as necessidades do varejo, o desempenho
dos produtos e o relacionamento
com clientes/shoppers. Ele precisa também ter uma boa bagagem de operação de loja para
apoiar o marketing na criação e
no planejamento de ferramentas

Mais forte

O estágio atual da sociedade
brasileira mostra uma indústria
mais competitiva, com um leque
de produtos maior e cercado por
estratégias elaboradas. “Embora
esteja mais concentrada no varejo, a área de trade marketing
está presente em um número
crescente de setores da economia. Alguns com maior avanço
e outros ainda em fase embrionária, mas todos em desenvolvimento”, assinala o administrador
Adriano Maluf Amui, presidente
do Instituto Nacional de Vendas
e Trade Marketing (Invent®).
Ele destaca os segmentos onde
o trade marketing está mais forte
no Brasil: alimentos, bebidas, beleza e saúde, bens de consumo,
eletroeletrônicos, farmácia, higiene e limpeza, e fumo.
Isso acontece porque as empresas, em seus diferentes ramos de atuação, têm dado mais
importância ao tema. Segundo
uma pesquisa do Invent®, 70,7%
dos profissionais ouvidos confirmaram que suas companhias
contam com um departamento
formal de trade marketing e
cerca de 60% deles esperam
aumentar ou implantar a estrutura organizacional da área. “O
trade marketing traz consigo um
potencial fantástico para desenvolver uma interação entre as

D'Andrea: todos respeitam as empresas
que conhecem bem seus consumidores

DIVULGAçÃO

Além do

exposição de produtos, posicionamento de preços e
campanhas promocionais
alinhadas às características
de cada canal”, aponta Cônsoli. “A área de trade mostra novos canais de vendas
e otimiza o ROI [ Retorno
sobre o Investimento ] das
vendas”, completa D’Andrea.
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erar valor para a experiência de compra dos shoppers
– aqueles que
efetivamente adquirem os
produtos nas lojas. Esse é
o objetivo do trade marketing, o conjunto de práticas
ligadas às áreas de marketing, vendas, logística, finança,
e outras correlacionadas, destinado a alavancar vendas e diferenciar marcas. Suas técnicas
englobam diversos atores no
processo de oferecer um produto
ou serviço ao consumidor final –
quem vai usufruir a compra.
“O trade marketing envolve
não só os varejistas, mas também
as indústrias, os distribuidores,
a força de vendas e, como o objetivo maior é a maximização de
vendas e por consequência a obtenção dos resultados, os consumidores também”, explica Paula
Warick, gerente de projetos da
consultoria de varejo GS&MD –
Gouvêa de Souza.
Tais processos, que devem culminar na cesta de compras, são
importantes pela tentativa embasada de não deixar o produto
competindo desarmado entre os
concorrentes diretos e indiretos. “Todos, inclusive os grandes
varejistas, respeitam as empresas que conhecem bem os seus
shoppers e consumidores. Essa
é a principal diferenciação que
nos habilita a antever o mercado
competitivo e nos preparar para
ele”, destaca o administrador Rafael D’Andrea, sócio-fundador da
consultoria de varejo Toolbox –
Consulting & Metrics.
O momento em que o consumidor final efetua o pagamento
do produto deixou de ser a única
etapa relevante na cadeia de

7

Na Prática

GETTY IMAGES

ORIGENS

que serão usadas no PDV”, analisa Paula.
Além do conhecimento atrelado ao core business de cada
empresa, é essencial ao gestor
de trade marketing aprofundar
os aspectos de negociação, logística, produção, pesquisa e desenvolvimento, financiamentos,
pagamentos, gerenciamento de
informações e gestão de riscos
inerentes (como crédito, obsolescência, extravios). “Entre os
aspectos multidisciplinares, é
importante, primeiramente, conhecer muito bem seus produtos e as motivações do target.
Entender e interagir com os canais de distribuição também é de
extrema importância, já que é lá
que acontece a adesão do consumidor ou shopper à proposta
do produto (ou a venda efetiva)”,
diz Cristiane.
Ao contrário do que se imagina
a princípio, a alternativa mais
chamativa e extravagante não
será, necessariamente, a melhor.
Para Cristiane, o que importa é
a identificação do público com
a proposta da marca. Assim,
quem atender às necessidades
dos integrantes da cadeia de
compras, vendas e negociações
8

NO E-COMMERCE
O comércio virtual é a estrela atual do comércio varejista,
principalmente para quem
tem condições de bancar uma
infraestrutura capaz de atender à crescente demanda por
comodidade dos shoppers. “O
e-commerce passou a ser fundamental para as empresas e
já representa mais de 3% das
vendas de produtos de consumo (especialmente de bens
semiduráveis) no Brasil. Sua
participação no mundo é de
mais de 6% das vendas totais
da indústria, ou seja, ainda há
muito o que crescer por aqui.
Por isso, o e-commerce mostra
grandes oportunidades de melhoria para quem já está nele.
Essa melhoria vem da aplicação
do trade marketing mix ao canal”, explica D’Andrea.
Na opinião de Cônsoli, muitas
dessas empresas, infelizmente,
ainda não enxergam o potencial das negociações via internet ou as consideram muito
dispendiosas. “Elas tratam o e-commerce apenas como mais
um canal de vendas. No entan-

to, existe uma diferença significativa em relação à distribuição
em lojas físicas. O trade marketing considera as diferenças de
estratégias quanto ao portfólio
de produtos, políticas de preços, campanhas promocionais
e comunicação que devem ser
específicas ao e-commerce”,
afirma.
Segundo Guissoni, a introdução
de técnicas baseadas em trade
marketing no e-commerce é
uma oportunidade. Ele lembra
o conceito criado pelo Google
de “momento zero da verdade”, quando os clientes estão
buscando informações sobre
os produtos em sites antes de
analisá-los nas lojas físicas. “Os
profissionais de trade marketing também devem observar
os pilares desse conceito para
aplicar no relacionamento com
empresas de vendas online.
Contudo, como trade marketing e e-commerce são assuntos relativamente recentes, ainda há muitas oportunidades na
integração e aplicação de suas
práticas.”

O desenvolvimento do trade
marketing foi gradual e se deu
junto com a própria evolução
do comércio. A partir dos primeiros agricultores e artesãos,
que trocavam seus excedentes
por outros bens de subsistência, a maior complexidade das
relações humanas proporcionou o surgimento dos mascates e suas iguarias vindas de
vilas distantes. Após o aparecimento dos primeiros estabelecimentos comerciais, a compra
passou a ser feita junto com o
atendente do estabelecimento,
que selecionava o produto, entregava e recebia o pagamento.
Com o passar dos anos, o pro-

cesso se tornou mais complexo
e surgiram os modelos híbridos
de autoatendimento e venda
no balcão (caso das drogarias),
atacados (centros de revenda
ao varejo), lojas de departamento, shopping centers e,
atualmente, o e-commerce
(veja o quadro na página 8).
Hoje em dia, todas essas formas
de organização da sociedade
convivem mutuamente. O ponto chave está na identificação
dos aspectos fortes e fracos delas, das oportunidades e fraquezas dos pontos de venda e das
etapas que fazem com que o
produto chegue à casa do consumidor final.

será bem-sucedido perante a
concorrência. “Junto a isso, um
planejamento bem embasado e
executado transforma-se, sim, em
uma vantagem”, explica Leandro
Angotti Guissoni, professor de
Marketing na Escola Superior
de Propaganda e Marketing
(ESPM), Fundação Armando
Álvares Penteado (FAAP) e em
MBAs da Universidade de São
Paulo: “Um diferencial pode ser
alcançado por meio do relacionamento com canais e a implementação das ações de PDV. Vale
destacar que muitas empresas e
marcas se desenvolveram sem
comunicação e campanhas de
massa, mas focadas em ações
com os varejistas, pois são mais
direcionadas e de menor custo se
comparado às campanhas dirigidas aos consumidores finais”.
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Um recente estudo realizado com 98 marcas globais
identificou os fatores que aumentam – ou diminuem –
as chances dos consumidores curtirem, comentarem ou
compartilharem os posts das companhias no Facebook
Por Arvind Malhotra¹, Claudia Kubowicz Malhotra² e Alan See³

Ao longo dos últimos anos, as marcas têm abraçado o Facebook como um canal de marketing
essencial para impulsionar o envolvimento e o reconhecimento da marca. A pergunta que fizemos
é se alguma delas produz conteúdo que cria um
engajamento maior no Facebook do que outros. À
procura de respostas, codificamos mais de 1.000
posts no mural de 98 marcas globais, com a esperança de obter uma melhor compreensão de como
diferentes posts impactam no número de "curtir",
"comentar" e "compartilhar" que um post recebe.
10

De nossa pesquisa, identificamos oito maneiras
para os gerentes de marca aumentarem o número
de "curtir" que um post recebe:
1. Expressar-se através de fotos. Cada imagem
conta uma história. Uma foto é pessoal, e ela pode
comunicar de forma rápida e fácil. Ela também requer mais atenção e esforço para para ser incluída,
além de texto. Para nossa surpresa, o que pode ser
considerado como uma flagrante promoção de produtos, em outras palavras, a colocação de imagens
de produtos do catálogo de uma empresa, provocou

um elevado número de "curtir".
2. Seja atual. Mensagens consideradas atuais são
aquelas que se referem a festivais, eventos importantes, etc. Mensagens atuais podem ou não conter uma sugestão de produtos da marca. Mesmo
quando elas aludem aos produtos da marca, essas
mensagens são percebidas como mais apresentáveis, em vez de meras promoções.
3. Não hesite em mostrar sua cara. Promova
a marca e seus produtos. Quando os consumidores visitam o seu mural, mensagens promocionais
são esperadas. Descobrimos que essas mensagens
também geram "curtir". Consumidores visitam os
murais das marcas quando eles se identificam e
querem se envolver com elas.
4. Compartilhe as vitórias. Agradeça ao público.
Todos querem estar alinhados com um vencedor.
Ao compartilhar as histórias de sucesso, conquistas,
prêmios e elogios por meio de posts, os consumidores podem sinalizar aprovação e, ao mesmo tempo,
desfrutar a glória de uma marca com a qual eles
de identificam. Por meio do "curtir”, os fãs indicam para sua rede pessoal o seu alinhamento com
uma marca de sucesso. Eles estão expressando sua
própria autoidentidade positiva por meio de realizações da marca.
5. Eduque os fãs. Crie valor informativo. Marcas
que geraram ou repassaram informações através
de mensagens no mural também receberam um
grande número de "curtir". Essa educação pode
incluir informar os fãs sobre a história da marca
ou as formas em que a empresa opera ou produz
seus produtos.
6. Humanize a marca. Injete emoções. A relevância da comunicação da marca usando a mídia
social é a parte "social". Fãs “curtem” mensagens
que pintam a marca como um objeto vivo e expressam emoções humanas. Os gestores de marcas
devem ver o Facebook como uma plataforma de
comunicação pessoal, e não um meio de transmissão. Compartilhar mensagens que contêm emoções
ajuda os fãs a transmitir suas próprias emoções
para sua rede de amigos.
7. Humor é o melhor remédio social. Ria e todo
mundo vai rir com você. As pessoas gostam de rir.
Coisas engraçadas são apreciadas. Ser engraçado
é uma arte, mas nem todos podem ser engraçados. Em termos de números absolutos, a maioria
das mensagens não é engraçada, especialmente

as mensagens da marca. Assim, as mensagens que
geram uma risada recebem um impulso significativo no número de "curtir". Descobrimos que postar
fotos engraçadas é uma das formas mais comuns
de apresentar humor. Arte e cópia muitas vezes
podem ser combinadas para enviar uma mensagem
bem-humorada.
8. Peça para “curtir”. Peça e você receberá. É
tão simples quanto parece. Descobrimos que se
você pedir diretamente para "curtir" no Facebook,
você tende a receber mais "curtir". Isso deve ser
feito de uma maneira educada. Além disso, não
deve ser exagerado, o que pode levar a retornos
decrescentes ou, algo pior, uma reação negativa
dos consumidores.

O que impede os posts no mural de serem
"curtidos"

1. Brevidade é melhor. Quanto mais extensas
as mensagens no mural, menor a probabilidade de
que elas sejam “curtidas”. Brevidade está fortemente
correlacionada com o número de "curtir" que uma
mensagem acumula. Aconselhamos os gerentes de
marca a transmitir suas mensagens da maneira
mais resumida possível.
2. Mensagens relacionadas a eventos. Em breve
em uma região não perto de você. Compartilhar
informações de eventos através de mensagens no
mural pode reduzir significativamente o número de
"curtir". Muitos fãs não "curtem" mensagens relacionadas a eventos on-line, que são geograficamente
neutros. Parece que o Facebook é um meio em que
há organização e união em torno da informação
no aqui e agora, em vez de em algum momento
posterior e em outro lugar. Fotos de eventos ou
descrições também não foram bem entre os "curtir”.
3. Afiliação a uma causa social. Não suponha
que os consumidores se preocupam com as mesmas causas que você. Em média, posts sobre causas sociais também não geram muitos "curtir". Na
verdade, essas mensagens não foram bem no todo
dos “curtir”. Gerentes de marca não devem supor
que os consumidores se preocuparão com as mesmas causas que a marca. Essas mensagens podem
parecer insistentes e enfadonhas.
4. Entre nos nossos concursos. Eles podem ver
através de suas estratégias de marca promocionais.
Concursos são uma técnica popular de promoção de
vendas, mas nossa pesquisa mostrou que os posts
11
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no mural que anunciavam concursos eram menos
propensos a receber "curtir." Dado o conteúdo informativo (disponibilidade do concurso e as instruções
de participação), estas mensagens podem ser lidas
_logo preto e branco
_logo vermelho e branco
_logo branco
e postas em prática, mas não resultam em muitos
“curtir".

Falando ao mural

A funcionalidade do Facebook permite que qualquer pessoa responda a um post da marca no mural.
_logo retícula
Na verdade, um único post pode receber milhares
de comentários quando os usuários do Facebook se
comunicam com a marca e com outros comentários
dos consumidores. Esse diálogo aberto pode ser
usado como vantagem pelo gerente de marca para
solicitar informações, obter feedback e entender
melhor o consumidor. O risco compreensível é o
de que não há nenhuma garantia de que os comentários serão positivos. No entanto, se resolvidos
rapidamente e de forma adequada, os comentários
negativos podem facilitar os resultados favoráveis
da marca.
Os usuários do Facebook eram muito mais propensos a comentar quando os posts incluíam uma
foto, permaneciam atuais, incluíam informações
sobre novos produtos, compartilhavam as vitórias,
humanizavam a marca, acrescentavam humor ou
simplesmente pediam para agir – nesse caso, para
comentar.
Uma técnica que dirigiu comentários para o mural
era propor perguntas. Quando questionadas pela
marca, as pessoas atendiam. Havia uma sensação
de falar de volta para a marca. Falando em perguntas, em nossa pesquisa, observamos marcas alavancando posts no Facebook para ideias relacionadas
a novos produtos. Várias marcas já começaram a
envolver os fãs do Facebook para obter ideias sobre
como melhorar as ofertas atuais e talvez até mesmo
criar novas ofertas. Essas práticas podem ajudar a
chamar os fãs para um processo de inovação aberta
e propagar a filosofia de inclusão do cliente.
Além disso, os gerentes de marca podem usar o
recurso de pesquisa do Facebook como uma ferramenta de comunicação e engajamento para propor
uma questão e fornecer um conjunto predeterminado de respostas possíveis. Em vez de questões
abertas, as marcas podem colocar questões para
serem votadas pelos seus fãs a fim de obter decisões
orientadas.
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Comparando as melhores práticas no Facebook e Twitter

O envolvimento da audiência está mais diretamente habilitado no Facebook através do botão
"compartilhar", que dá aos usuários a capacidade
de compartilhar a mensagem original (incluindo
fotos, vídeos e URLs). Sempre que um fã da marca
clica em "compartilhar" em um post do mural, a
mensagem inteira é postada no próprio mural do
fã e também é enviada para o feed de notícias de
seus amigos. Compartilhar um post não é apenas
um compromisso com a mensagem, mas também
com a marca. Com efeito, ao optar por compartilhar
uma mensagem, o usuário do Facebook autonomeia
a si mesmo como um embaixador da marca e age
em nome dela para propagar a mensagem para a
sua rede de contatos.
Os mesmos tipos de mensagens que recebem um
"curtir" muitas vezes são também compartilhados
– com algumas exceções interessantes. Além disso,
não encontramos efeitos negativos no "compartilhamento" de mensagens que anunciam concursos,
defendem causas sociais ou fazem perguntas.
Nós identificamos dois tipos de mensagens que
geram mais "compartilhar" que "curtir". Em primeiro lugar, enquanto as mensagens com vídeo não
geraram mais “curtir”, elas foram compartilhadas
significativamente mais do que as mensagens sem
vídeo. Segundo, enquanto as mensagens anunciando ofertas não receberam um alto número de
"curtir", elas foram compartilhadas com muito mais
frequência. É como se os consumidores escolhessem para compartilhar informações atraentes de
negócio em vez daquelas que indicam apreciação.
A funcionalidade de “compartilhar” do Facebook
é muito semelhante ao retweet no Twitter. Ao traçar paralelos com a nossa pesquisa prévia sobre
retweeting, encontramos muitas semelhanças entre
o conteúdo que tem uma maior probabilidade de
ser compartilhado no Facebook e ter um retweet no
Twitter, incluindo mensagens que são atuais, educativas e humanas. Além disso, um simples pedido
aumentou a probabilidade de que a mensagem seria
compartilhada no Facebook ou tivesse um retweet
no Twitter.
No entanto, houve algumas diferenças fundamentais entre as duas plataformas de redes sociais. O
tamanho da mensagem impacta a propensão do
que está sendo compartilhado no Twitter, com men-

sagens mais longas tendo menos retweets. Mas o
tamanho não impacta no conteúdo que está sendo
compartilhado no Facebook. Dadas as limitações
de caracteres dos tweets, o tamanho tem um impacto porque os usuários muitas vezes gostam de
comentar sobre o tweet que está sendo propagado
na sua rede.
A inclusão de imagens no Twitter não aumentou
o número de retweets, mas a inclusão de imagens
no Facebook aumentou significativamente o compartilhamento. Dessa forma, as marcas têm mais
capacidade de alavancar o Facebook como um meio
visual. Por último, as mensagens com informações
sobre eventos tiveram mais retweets no Twitter e
menos “compartilhar” no Facebook. O Twitter é,
sem dúvida, mais um meio de informação de localização do que o Facebook, mas também pode ser que

o Twitter sirva como uma plataforma que permite
comunicação em tempo real, enquanto o Facebook
serve mais como um assíncrono "quadro de avisos".
Independentemente se um fã no Facebook "curte",
comenta, compartilha ou faz alguma combinação
dos mesmos, o envolvimento através do Facebook
está se tornando um elemento fundamental na estratégia de marketing de qualquer organização.
Existe uma oportunidade para alavancar os posts
de forma mais eficaz para gerar uma maior propagação e uma conversa mais rica – e converter mais
consumidores em defensores da marca. No mundo
altamente interconectado em que vivemos hoje em
dia, tais defensores são inestimáveis.
Copyright © Massachusetts Institute of Technology, 2012. Todos os
direitos reservados
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Perfil

por Maria Cecilia Stroka

Vocação para

protagonista

essenciais para a sua ascensão profissional?
Raul Calfat: Um trainee que começa a trabalhar em
qualquer empresa deve ter a disposição para aprender
no dia a dia de trabalho, identificar as oportunidades
que aparecem e ter determinação para aproveitá-las.
O desenvolvimento da carreira profissional deriva
dessa capacidade de aprendizado e também de uma
profunda identificação com os valores da empresa
onde se trabalha. No meu caso não foi diferente.
Ter um objetivo claro e uma férrea disposição para

CRA-SP com a distinção Administrador
Destaque, o diretor-presidente da
Votorantim Industrial Raul Calfat fala da
sua bem-sucedida carreira que o levou a
liderar grandes empresas

A

dministrador de Empresas formado pela
Fundação Getulio Vargas, com especialização pelo IMD (Suíça), o diretor-presidente
da Votorantim Industrial Raul Calfat é o primeiro Administrador Destaque homenageado pelo
CRA-SP em 2013.
No cargo atual desde 2004, Calfat lidera as áreas de
cimentos, metais, celulose, siderurgia, suco de laranja
e energia da empresa. Antes disso, foi presidente da
Votorantim Celulose e Papel (atual Fibria), entre 1995
e 2003, e presidente da Papel Simão, empresa onde
iniciou a carreira como trainee em 1973. Também
presidiu a Associação Paulista de Celulose e Papel de
1993 a 1995 e foi vice-presidente da Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), de 1996 a 2004.
Nesta entrevista, concedida antes da entrega da
distinção Administrador Destaque, Calfat fala da sua
carreira, do sólido sistema de gestão desenvolvido
pela Votorantim e dos investimentos que serão realizados pelo grupo neste ano.
RAP: O sr. começou a carreira como trainee e
chegou a presidente da Papel Simão, empresa que
posteriormente seria adquirida pela Votorantim
Celulose e Papel. Que fatores e qualidades foram
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Primeiro homenageado do ano pelo

aprender, com iniciativa de sugerir mudanças na organização sempre que pertinentes, também foram
determinantes em minha carreira.
RAP: O que um administrador deve ter em mente
se quiser chegar à presidência de uma empresa?
Como a formação em Administração ajuda nesse
processo?
Raul Calfat: Em primeiro lugar, acho que o cargo
de CEO não deve ser uma meta em si para o jovem
profissional de Administração, pois isso pode se tornar um fator de frustração ao longo da carreira dele.
A presidência pode ser uma decorrência de uma carreira bem planejada e bem-sucedida, mas não necessariamente a única decorrência. De qualquer forma, a
ambição de crescimento profissional deve existir, sim,
e é importante termos nas empresas jovens profissionais com vontade de crescer dentro da organização.
Em segundo lugar, acredito que o administrador é o
profissional mais indicado para esse papel de protagonista na gestão dos negócios, devido à natureza da
formação na universidade e também nos cursos de
extensão e pós-graduação. Acontece que, nos últimos
anos, a formação universitária dos administradores
tem deixado um pouco a desejar. Temos nos deparado
com jovens profissionais sem alguns dos requisitos
necessários para atuar nas grandes corporações brasileiras, que estão vivendo um momento de expansão
internacional. Estamos presenciando o surgimento de
grandes multinacionais brasileiras, e essas companhias precisam de profissionais prontos a atuar em
outros mercados, com uma visão global dos negócios,
com facilidade de entendimento de outras culturas
– e nem sempre os cursos de graduação estão capacitando os formandos nesse sentido.
RAP: O sr. construiu sua carreira no setor de
celulose. Como foi o processo de adaptação para
começar a administrar uma empresa que tem participação em diversos setores, como de cimento,
mineração e metalurgia, entre outros, e, principalmente, uma atuação global?
Raul Calfat: Essa é uma das habilidades que o CEO
deve desenvolver. Cada setor da economia tem suas
peculiaridades, mas a qualidade do administrador independe disso; decorre mais da forma como ele faz
a gestão do negócio – qualquer negócio. É essencial
o trabalho em equipe, atraindo e formando pessoas
da melhor qualidade e, simultaneamente, disseminar
15
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uma aspiração a ser construída e perseguida por todos. Cada negócio tem sua própria estratégia inerente
à dinâmica do setor, porém o sistema de gestão deve
ser desenvolvido a partir da identificação das melhores práticas adotadas em cada um de seus negócios
– e em áreas específicas comuns, como logística, comercial, jurídica, recursos humanos, segurança, etc.
No caso da Votorantim Industrial, foram formadas
equipes temáticas que avaliaram os modelos de gestão de cada empresa do Grupo nessas áreas, e essas
equipes decidiram qual seria o modelo mais adequado
para ser adotado pelo Grupo – claro que respeitando
as peculiaridades de cada negócio. Esse trabalho deu
origem ao Sistema de Gestão Votorantim, que passou
a ser adotado em todas as empresas do Grupo, o que
facilitou a consolidação dos resultados e permitiu
uma melhor visão do todo. Esse modelo de gestão
também agilizou o processo de incorporação de empresas no exterior, pois passou a ser implementado
também nas companhias adquiridas em outros países.
RAP: A Votorantim tem um forte trabalho de desenvolvimento de lideranças para atuação em uma
empresa global. Qual é o compromisso da alta gestão com esse processo?
Raul Calfat: Como já disse, as universidades estão
deixando um pouco a desejar na formação de profissionais aptos a assumir os cargos de liderança nas
grandes corporações brasileiras. Um dos reflexos
disso é o investimento próprio das empresas na capacitação de seus empregados. Na Votorantim, criamos
uma universidade corporativa, chamada Academia de
Excelência, com o intuito de formar a nova liderança
da empresa, que venha a atender a demanda gerada
pelo crescimento da organização no Brasil e no exterior. A Academia desenvolve cursos para formação de
líderes e também cursos mais técnicos, para atender à
necessidade das nossas operações industriais. A cada
ano, temos cerca de 4 mil participações de empregados nos cursos promovidos pela Academia, e esses
conteúdos apresentados são aprimorados constantemente, com a ajuda de professores das melhores instituições de ensino de negócios do país. Uma iniciativa
como essa, como qualquer projeto corporativo, só é
bem-sucedida se contar com o comprometimento da
alta liderança. Por isso, tanto eu quanto os dirigentes dos negócios nos envolvemos pessoalmente nos
debates sobre o aprimoramento da Academia, sobre
os ajustes necessários e os desafios que se colocam
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para os gestores da Votorantim. Isso dá credibilidade
à Academia e também reforça a relevância dos cursos,
pois fortalece o vínculo com os negócios.
RAP: A crise de 2008 fez o Grupo sofrer com a
queda mundial no consumo de matérias-primas e a
desaceleração de mercados maduros. Como o conglomerado superou essas adversidades?
Raul Calfat: A globalização transformou o mundo
dos negócios. Hoje produzimos cimento, níquel, zinco,
celulose, suco de laranja e alumínio para abastecer
indústrias na Europa, nos Estados Unidos e na China.
Competimos com empresas de vários outros países,
sendo que, em vários casos, os preços de nossos produtos são definidos em bolsas internacionais de mercadorias. O que diferencia o produto é justamente a
eficiência na gestão, o controle dos custos, a qualidade
de classe mundial e, principalmente, a customização,
o atendimento e a fidelização do cliente. Por isso, a
questão do Custo Brasil é relevante para a competitividade da indústria nacional, e é um tema recorrente
na nossa agenda. Desde a crise de 2008 e também
na recente crise na zona do Euro, a Votorantim tem
feito a lição de casa: reavaliou seu portfólio de negócios, ganhou em produtividade e capturou sinergias.
Mas é importante ressaltar que o Grupo não deixou
de investir nesse período, valores da ordem de 3 a 4
bilhões de reais por ano, tendo em vista a perspectiva
de crescimento da demanda interna no Brasil e a perspectiva de recuperação da economia global, mesmo
que em ritmo menos acelerado, além de manter seu
parque industrial tecnologicamente atualizado.
RAP: Como vê o crescimento do setor em que atua?
E o crescimento em função da Copa e da Olimpíada,
que serão realizadas no Brasil?
Raul Calfat: A Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016 no Rio representam excelentes oportunidades de negócio para o setor de infraestrutura
no Brasil, no caso da Votorantim especialmente nos
segmentos de cimento, aço e alumínio. No entanto,
é preciso ter uma visão de longo prazo, para que os
investimentos representem um benefício perene para
a população, a fim de serem usados pelas próximas
gerações de brasileiros. As obras de infraestrutura
feitas para esses eventos esportivos também devem
contribuir para uma melhoria na logística e na mobilidade urbana, colaborando para a redução de custos
operacionais das empresas.

RAP: Como o grupo planeja investir em 2013.
Quais serão os investimentos prioritários?
Raul Calfat: Nossos investimentos são focados
principalmente em cimento e mineração, além das
atividades de reflorestamento. Os investimentos focam não apenas as operações no Brasil, mas também
no exterior, com especial destaque para o Peru. Em
2013, o Grupo assumiu os ativos que pertenciam à cimenteira portuguesa Cimpor na Europa, Ásia e África,
aumentando o número de países onde a Votorantim
está presente, o que representou um novo desafio no
nosso processo de internacionalização.
RAP: Em relação às exportações, como vê a questão tributária e os custos da mão de obra?
Raul Calfat: A competitividade da indústria brasileira está posta em xeque diante da globalização dos
negócios e da concorrência de empresas de outros
países. E não só devido à questão tributária e ao custo
de mão de obra, mas em decorrência do chamado
Custo Brasil, e que inclui os dois fatores citados, mas
também engloba a questão da infraestrutura, os custos logísticos e o preço da energia. Esses temas começam a ser endereçados pelo governo brasileiro, mas
ainda temos um longo caminho a percorrer quanto
a desonerações, educação e infraestrutura.
RAP: No ano passado, o sr. foi eleito CEO do Ano
na América Latina pela revista Latin Trade. Qual o
significado desse prêmio e da homenagem Administrador Destaque?
Raul Calfat: Foi uma grande honra receber o prêmio da Latin Trade. Além da satisfação pessoal pelo
reconhecimento, o prêmio representa um importante
estímulo tanto para as pessoas que estão na Votorantim como para aquelas que virão trabalhar conosco.

Pois o Bravo Awards reconheceu a Votorantim como
um importante player internacional e é também uma
clara evidência da possibilidade de carreira, crescimento e realização pessoal dentro da companhia. O
prêmio de Administrador de Destaque do CRA-SP é
um reconhecimento que igualmente me deixa honrado e que também serve de inspiração para os empregados da Votorantim.
RAP: Qual é o seu principal sonho como CEO?
Raul Calfat: Temos metas claras de crescimento dos
nossos negócios e de gestão do portfólio que estão
em curso. O sonho seria acelerá-las e ultrapassá-las,
com o Brasil intensificando o seu crescimento, fundamentado em medidas estruturais e com o cenário
externo reduzindo a volatilidade.
RAP: O que diria, como mensagem final, para os
45 mil administradores leitores da RAP?
Raul Calfat: A Votorantim é uma empresa familiar,
de capital fechado, fundada há 95 anos e que é gerida
com a transparência e um modelo de governança semelhante ao de uma companhia aberta. Desde 2004,
temos adotado padrões de relacionamento com o
mercado que incluem a divulgação de resultados financeiros trimestrais e a abertura de novos canais de
diálogo com os investidores. Como resultado desse
trabalho, a Votorantim se tornou a primeira empresa
privada de capital fechado reconhecida como Investment Grade pelas três principais agências internacionais de risco e, também, a primeira companhia
não listada brasileira, e possivelmente do mundo, a
ter demonstrações financeiras com certificação SOX.
Para concluir, acho que o trabalho de um administrador deve gerar valor para o negócio e retorno para
o acionista, contribuindo para o crescimento do país
de maneira sustentável.
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Capa

por Loraine Calza

Resolver os gargalos de
infraestrutura e logística,
eliminar os entraves
burocráticos, racionalizar
a cobrança de impostos
e modernizar as leis
trabalhistas são alguns
dos obstáculos a
serem superados para
que o Brasil se torne
mais atraente para
os investimentos das
companhias globais
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cias Globais em Venture Capital, desenvolvida pela própria Deloitte e divulgada em
julho do ano passado. De acordo com o
estudo global, em uma escala de 1 a 5, o
Brasil é a segunda economia mais confiável
(3,56) para a realização de investimentos,
seguido da China (3,46) e Israel (3,37). Os
Estados Unidos lideram o ranking com 3,64.
“Como ainda existe interesse, o governo
deve passar uma mensagem clara dos
objetivos estratégicos do país, que seja
capaz de motivar e incentivar os investidores. Certamente o ‘custo Brasil’ não será
resolvido de uma hora para outra, pois demanda dinheiro, recursos e a adoção de
regras simples de fazer negócios, além do
estabelecimento de parcerias, mas é necessário sinalizar que há uma agenda capaz de
criar condições competitivas para o país”,
avalia Rocha.

Infraestrutura

É consenso que um dos principais gargalos internos está relacionado à infraestrutura logística do país, que não acompanhou
o salto de exportação e importação dado a
partir da chamada “abertura dos portos”,
implementada pelo governo Collor no
início dos anos 1990. Como não houve
planejamento, a infraestrutura rodoviária, ferroviária, aeroportuária e portuária
permaneceu e permanece estagnada. E
não há expectativas de mudanças a curto
prazo. Apesar do novo plano de investimentos nas ferrovias do governo federal
e as primeiras concessões de aeroportos
já concluídas, obras desse porte costumam
ser de médio e longo prazo e necessitam
de anos para ficar prontas.
Para estabelecer uma comparação, enquanto nas décadas de 1980 e 1990, o
aporte governamental em logística ficou
em torno de 0,2% do PIB, países como
China e Tailândia investiram 3,4% do PIB
no setor. As consequências disso afetam
diretamente a competitividade das empresas. De acordo com o recente estudo
Custos Logísticos no Brasil, realizado pela
Fundação Dom Cabral, as empresas com-
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Por um país mais atrativo aos

o lado dos demais países
emergentes, o Brasil ainda
permanece na lista de preferência das companhias
globais na hora de investir. Conforme o Relatório
Internacional de Negócios 2012, divulgado pela empresa de consultoria Grant
Thornton em janeiro deste ano, pelo
menos 21% dos grandes conglomerados
internacionais planejam investir em diferentes áreas da economia brasileira. A
análise do relatório alerta, porém, para
a forte concorrência que o país começa
a sofrer de outros emergentes latino-americanos na hora de atrair investimentos, como México, Peru e Chile, que
têm apresentado uma economia mais
equilibrada.
Nos últimos meses, o baixo crescimento
do PIB (Produto Interno Bruto) e as projeções de inflação em alta acionaram o
sinal de alerta dos investidores internacionais (veja quadro na pág. 23), mas não
são apenas esses fatores que acabam por
afastar o capital do país. Como apontam
economistas, empresários e especialistas
de diferentes setores, ainda existem deficiências e gargalos internos, o chamado
“custo Brasil”, que precisam ser resolvidos
para torná-lo mais competitivo e, por consequência, mais atrativo.
“O país viveu um período favorável nos
últimos dez anos, com economia estável e
regras fiscais estabelecidas, marcado por
recordes de investimentos e do número
de fusões e aquisições, e beneficiado pelo
chamado bônus demográfico, condições
que fizeram com que o investidor apostasse aqui”, analisa José Paulo Rocha, sócio-líder da área de Finanças Corporativas
da consultoria Deloitte. “Parece que agora,
porém, chegou o momento de um novo
pulo. É preciso mostrar ao mercado que
esse período não foi temporário”, alerta.
As condições, segundo ele, permanecem
propícias, pois os investidores ainda acreditam na capacidade de crescimento do
país. Exemplo disso é a pesquisa Tendên-
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É consenso que um
dos principais gargalos
internos está relacionado
à infraestrutura logística
do país
prometem, em média, 13,1% de sua receita
bruta com custos logísticos. Os setores que
mais sofrem são as indústrias de bens de
capital (22,69%), construção (20,88%) e
mineração (14,63%).
“O Brasil não colocou em prática o
Plano Nacional de Logística e Transporte
(PNLT), que foi desenhado em 2007 e
previa investimentos até 2025. O plano
20

divulgado pelo governo federal no ano
passado nada mais é que uma extração
do anterior com foco nos investimentos
em ferrovias e rodovias”, recorda o administrador Luiz Paulo Zani, integrante do
Grupo de Excelência em Administração
de Cadeias Produtivas e Logística Empresarial (Ge.LOG.) do CRA-SP.
Especialista em logística, Zani cita alguns
dos problemas nessa área: déficit de capacidade da malha rodoviária e níveis insuficientes de conservação e recuperação
das estradas, o que dificulta o transporte
de insumos e o escoamento da produção;
baixa utilização das hidrovias, apesar das
boas condições do país para essa matriz
de transporte; e falta de investimentos em
ferrovias, que deixaram de receber atenção
desde a década de 1960.
A questão aérea é um capítulo à parte.
“O crescimento médio dos 16 aeroportos
que servirão a Copa do Mundo de Futebol
foi de 23% entre 2009 e 2010, bem acima
da Ásia (7,3%), Europa (8,0%) e Estados
Unidos (4,3%). Muitos desses aeroportos já se encontram saturados – 56% dos
aeroportos brasileiros estão em situação
de gargalo e, o mais interessante, mesmo
considerando todas as obras entregues no
prazo, esse número subirá para 68% em
2014”, alerta Zani.
Na opinião do especialista, o país tem
potencial e profissionais competentes para
resolver essas questões. Tem até dinheiro,
mas falta vontade política para tanto. “É
preciso ter gestão no setor público”, observa Zani, para quem as Parcerias Público
Privadas são uma excelente alternativa. “As
PPPs trazem know-how para esses investimentos, porque a iniciativa privada tem a
tradição de gestão de projetos”, concorda
Rocha.

2012, relatório da escola de negócios IMD
sobre a competitividade das nações, o
Brasil ocupa a pior colocação em ranking
que avalia o impacto da burocracia nos
negócios. Um exemplo nesse sentido é a
morosidade na abertura de uma empresa,
que pode chegar a 140, 150 dias dependendo da localidade e envolve no processo
diversas entidades.
“A agenda da competitividade não
mudou, e a burocracia gigantesca é um
dos fatores que afetam a captação de
investimentos”, afirma Erik Camarano,
diretor-presidente do Movimento Brasil
Competitivo (MBC), entidade que atua em
programas de modernização da gestão
pública, entre outras áreas. Ele cita como
outros exemplos o procedimento irracional de controle e fiscalização de cargas nos
portos e os mecanismos complexos para a
contratação de mão de obra estrangeira.
“Sabemos ainda de casos de centros de
pesquisa que decidiram se instalar por
aqui e passaram a enfrentar processos
complexos para a importação de componentes, o que culminou na mudança do
país.”
Outra consequência do excesso de burocracia é a abertura de oportunidades
para a corrupção. “Quanto mais onerosas,
demoradas e complexas são as transações,
maior é o espaço deixado para pagamento
de favores visando à aceleração dos processos. A redução da corrupção, portanto,
é outro benefício da redução do excesso de
burocracia em um polo de investimentos
e negócios”, alerta o relatório Atratividade
do Brasil como polo de investimentos e
negócios, preparado pela Brain – Brasil
Investimentos e Negócios, com o apoio
do The Boston Consulting, e publicado no
ano passado.

Burocracia

Anacrônica

Da mesma forma, ninguém pode negar
que a burocracia gera um grande custo
para a realização de investimentos e negócios no país. Em uma pesquisa publicada no World Competitiveness Yearbook

completa seu septuagésimo aniversário em
maio deste ano –, que não acompanhou as
novas formas de organização da produção,
o fortalecimento dos sindicatos dos trabalhadores e a ampliação do diálogo entre
patrões e empregados.
“Nossa legislação trabalhista é burocrática, detalhista, traz insegurança jurídica e
cria passivos incalculáveis que aumentam
os custos das empresas. Por isso, é um dos
principais fatores da perda de competitividade das companhias brasileiras. É preciso
modernizá-la com urgência, sob pena de
perdermos ainda mais oportunidades de
investimento internacionais que venham a
contribuir para o maior desenvolvimento e
mais oferta de emprego no país”, pondera
a diretora de Relações Institucionais da

Outra consequência do
excesso de burocracia é a
abertura de oportunidades
para a corrupção

"Os investidores
ainda acreditam
na capacidade de
crescimento do país"
afirma Rocha, da
Deloitte

DIVULGAÇÃO

GETTY IMAGEs

Capa

Mais uma questão que preocupa as companhias globais que pretendem investir no
país são as complexidades decorrentes de
uma legislação trabalhista anacrônica – a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
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Aposta no Brasil
É certo que o país continua a atrair
investimentos. A questão a ser discutida é o quanto mais poderia ser
captado, não fossem os entraves
internos. Conglomerado de petróleo
e gás com atuação global, a Petronas,
por exemplo, anunciou recentemente
o investimento de R$ 300 milhões com
o objetivo de aumentar a capacidade
produtiva da unidade localizada em
Contagem (MG), desenvolver os centros de distribuição e também ampliar
os escritórios regionais. Segundo dados divulgados pela empresa, no ano
passado seu crescimento no país foi

Confederação Nacional da Indústria (CNI)
Monica Messenberg.
No final do ano passado, a CNI lançou o documento 101 Propostas para
Modernização Trabalhista, trabalho inédito que aponta o problema, identifica
os prejuízos que cada um deles traz às
empresas e aos próprios trabalhadores,
sugere qual é a solução e ainda qual a
forma legal para eliminá-lo, se for por
projeto de lei, simples portaria, revisão
de súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, entre outros mecanismos.
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quatro vezes superior ao do mercado.
Outra empresa internacional que enxerga o Brasil como o grande motor de
pesquisa, desenvolvimento e inovação
na América Latina é a F. Iniciativas, que
atua na gestão de incentivos fiscais e
financiamento para pesquisa, desenvolvimento e inovação. No país há dois
anos, a empresa estima um crescimento de 150% em 2013.
A F. Iniciativas trabalha com várias leis
de incentivo, sendo a principal a Lei
do Bem, que prevê a concessão de
incentivos fiscais às pessoas jurídicas
que realizem pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica. “Um relatório divulgado pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, em dezembro de 2012,
aponta que somente 962 empresas
participaram da Lei do Bem. Isso deixa
evidente algumas deficiências peculiares em relação à cultura do Brasil
quanto aos incentivos fiscais, pois o
número de organizações que buscaram o incentivo ainda é ínfimo perto
do potencial de mais de 7 mil empresas que se enquadram nos requisitos
exigidos pela lei”, assinala Thiago de
Mello, que atua na área de Relações
Estratégicas da companhia.

Segundo Monica, todas as propostas do documento da CNI reduzem os
custos das empresas e a insegurança
jurídica, estimulando, dessa forma, os
investimentos. “Regulamentar o trabalho
terceirizado e não impor obstáculos à
livre negociação entre patrões e empregados, como ocorre hoje, são duas das
101 sugestões da CNI que, certamente,
teriam grande impacto na ampliação dos
investimentos externos.”
No relatório Atratividade do Brasil como
polo de investimentos e negócios, o nível

O Brasil está entre os
países menos flexíveis nas
questões relacionadas à
contratação de pessoas
Tributos

Camarano: "A
burocracia gigantesca
é um dos fatores que
afetam a captação de
investimentos"

de flexibilidade no mercado de trabalho é
apontado como um ponto importante que
influencia a realização de investimentos:
“Avaliando questões específicas de contratação, emprego e demissão, o Brasil
está entre os países menos flexíveis nas
questões relacionadas à contratação de
pessoas, ficando bastante atrás do Chile
e dos Estados Unidos”.

Menos investimentos?
No ano passado, o volume de Investimento Estrangeiro
Direto (IED) no Brasil sofreu queda de 2% em relação ao
ano anterior, de acordo com o Monitor de Tendências do
Investimento Global, relatório divulgado pela Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
(Unctad). O documento ressalta, porém, que o volume de
IED no Brasil continua robusto, respondendo por 28% do
total desses investimentos na América Latina e Caribe.
Os Investimentos Estrangeiros Diretos são aqueles aplicados na produção, como construção de fábricas, criação de
empresas e fusões e aquisições. Já o Investimento Externo
Indireto assume a forma de empréstimos e financiamentos a longo prazo.

O relatório Doing Business do Banco
Mundial expõe uma das principais dificuldades das empresas brasileiras e,
consequentemente, das estrangeiras que
pretendem se instalar por aqui: a quantidade de tributos a serem pagos. Segundo o
documento, são nove, enquanto em outros
polos de negócios a quantidade cai para
cinco e até três. Além disso, há a questão
da alta quantidade de produção de normas.
“Isso torna difícil o acompanhamento
das regras em vigor expedidas pelos
entes da federação, como maior possibilidade de existirem áreas cinzentas
que não só aumentam a burocracia, mas
também contribuem com maior incerteza
no pagamento de tributos”, aponta o relatório Atratividade do Brasil. É o que o
presidente da Associação Comercial de
São Paulo (ACSP), administrador Rogério
Pinto Coelho Amato, chamou de “manicômio tributário”, na recente entrevista
concedida à RAP na ocasião da homenagem Administrador Destaque promovida pelo CRA-SP. “As empresas pagam
imposto sobre imposto, o que faz com
que não tenham noção do que realmente
pagam para o governo”, critica.
Além dessas, existem outras deficiências no país, como os graves problemas
de mobilidade urbana nas grandes cidades e aquele decorrentes de um tardio
foco na educação e qualificação profissional. Embora, nenhuma delas possa ser
resolvida no curto prazo, é preciso, como
disse Rocha, uma agenda que sinalize a
continuidade das ações positivas, que
continuam atraindo os investimentos,
mas indique a disposição de superar os
obstáculos para que o bom momento do
Brasil não seja só isso: um momento.
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por Marcos Yamamoto

senha

A análise biométrica usa o corpo humano como uma chave
capaz de distinguir quem pode – ou não – ter acesso a informações confidenciais e dá segurança em processos como
transações financeiras, comerciais e até eleições
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O corpo como
R

evelado nos seres humanos através de impressões digitais, córnea,
rosto, veias sanguíneas
e até odor, o DNA é o código do
nosso corpo, que, embora tenha
propriedades comuns com as
de outras pessoas e espécies, é
único para cada um.
Originada das palavras gregas
bios (vida) e metron (medida), a
biometria é a ciência que estuda

as características estatísticas
e mensuráveis, vindas do DNA.
Para o uso do dia a dia, o interesse
maior é analisar os atributos físicos únicos em cada indivíduo e,
assim, identificá-los para manter
informações e bens protegidos
de terceiros. “A biometria está se
tornando rapidamente a melhor
opção para autenticação de usuários, porque é o único método
que responde definitivamente à
questão ‘quem?’”, explica Juan
Carlos Tejedor, diretor de vendas
para a América Latina da Lumidigm, empresa norte-americana
de soluções biométricas.
O segredo da biometria é usar
o corpo como uma senha individual e praticamente inviolável. Ao contrário de um código,
palavra-chave ou cartão, é impossível se “esquecer” de levar
a impressão digital ou perder o
padrão da íris. “Senhas, tokens
e cartões podem ser facilmente
compartilhados ou usados de
forma fraudulenta por terceiros.
A identificação biométrica, não.
Na América Latina, por exemplo,
a biometria de impressão digital
é o padrão utilizado em documentos como RG e passaportes”,
completa Tejedor.
Por meio de instrumentos diversos, hoje em dia é possível distinguir impressões digitais, veias,
faces, íris, retina, voz, mão e reconhecimento de assinatura, entre
outros métodos. Sua utilização
comercial se dá no controle de
acesso presencial a determinados ambientes, como salas reservadas ou votações fechadas;
acesso virtual em redes internas;
e contas bancárias. “Todas essas
tecnologias ajudam na utilização
apropriada dos serviços para
cada pessoa e também evitam

fraudes”, explica Gustavo Gassmann, diretor de vendas da HID
Global no Brasil, companhia de
soluções de controle de acesso.
A tecnologia focada no corpo
deixou de ser uma tendência
para se tornar um caminho sem
volta na busca por mais controle
e segurança em processos, como
transações financeiras, comerciais e até eleições (veja quadro na pág. 26). Por exemplo, o
Banco Itaú planeja implantar, até
o final de 2013, leitores biométricos em todos os caixas eletrônicos da rede para efetuar saques
até um determinado valor sem o
uso do cartão da conta. Segundo
o projeto, o cartão é necessário
somente na identificação inicial
do cliente. Depois dela, todas as
operações são validadas apenas
com a biometria – ou seja, a digital do cliente substitui a necessidade de digitar a senha.
“Com esses novos procedimentos, nossos clientes passam
a acessar seus dados e informações de forma mais rápida e segura, por meio de uma das mais
modernas tecnologias do gênero
no mundo”, explica Luiz Veloso,
diretor de produtos para Pessoa
Física do Itaú Unibanco. “E essa
possibilidade de saque sem cartão confere bastante conveniência, principalmente na época de
férias, para os clientes que estão
em viagens”, afirma o executivo.

No cotidiano

Em setembro do ano passado,
integrantes de uma missão alemã
de tecnologia em segurança apresentaram no Brasil as inovações
usadas no país e que podem ser
adaptadas à realidade das organizações nacionais, como armazenamento e tráfego seguro de
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dados, tecnologia de software e
hardware, além de inspeção de
obras de construção. Durante
visita à Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo),
a companhia de soluções biométricas Dermalog Identification
System GmbH explicou como os
produtos da marca estão presentes em nosso cotidiano.
“Todos os dias cerca de 300 a

500 pessoas com passaportes ou
identidades duplicadas são localizadas pelo sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification
System), com tempo de resposta
de menos de 1 segundo”, destacou Oliver von Treuenfels, diretor da empresa. Segundo ele,
em supermercados, o sistema
biométrico reduz pela metade o
tempo de pagamento e dispensa

Tipos mais utilizados

Nos filmes

• Impressões digitais

É comum o cinema apresentar cenas
com biometria, especialmente na
ficção científica. Porém, muitas dessas visões de futuro ou realidade alternativa estão presentes em nossas
vidas. Confira alguns exemplos:

Foi-se o tempo em que a técnica
se resumia a borrar os dedos de
tinta. Atualmente, a tecnologia
de imagem multiespectral identifica até mesmo dedos molhados,
engordurados, desgastados pelo

X-MEN - O FILME
SCANNER DE OLHO

tempo ou pelo uso.

BLADE RUNNER - O CAÇADOR
DE ANDROIDES
OLHOS

• Voz

A autenticação de voz vem sen-

Exemplos no cotidiano
A Polícia Federal passou a emitir
em 2007 o passaporte eletrônico, que deixou o documento
mais seguro e permite maior
agilidade no controle migratório em fronteiras, portos e aeroportos. Entre outras inovações,
foi inserido um chip com informações de fotografia facial e impressões digitais, todas protegidas de forma a identificar se os
dados foram gravados pela PF.

• Eleições

O Tribunal Superior Eleitoral
tem implementado, em caráter experimental desde 2008, a
identificação dos eleitores por
meio de impressão digital. No
ano passado, 7,7 milhões de
brasileiros em 299 municípios
votaram pela metodologia. O
TSE espera que o processo esteja completamente disseminado
até 2018.

• Bancos

Os terminais de autoatendimento de diferentes bandeiras usam
impressão digital, palma da
mão, leitura de veias e até tem-

peratura para autorizar saques,
depósitos, pagamentos, conferência de saldo e extrato. Muitas
dessas técnicas ainda apresentam falhas, mas, com o tempo,
o cartão será gradualmente menos acionado.

• Ponto eletrônico

A apuração da carga horária se
tornou ainda mais objetiva. O
tradicional relógio de ponto de
cartão deu lugar ao acompanhamento fidedigno dos horários
de entrada e saída de expediente e almoço. Os comprovantes,
mesmo dependendo dos modelos de cálculo adotados, trazem
mais garantias para empregadores e funcionários de que todos
os registros devam estar iguais
no espelho de ponto.

• Controle de acesso

A catraca nunca esteve tão moderna. Além de conferir se a
pessoa está autorizada a entrar,
os softwares atuais gerenciam
horários estipulados de circulação e a emissão de relatórios de
ocorrências e permanência de
visitantes, por exemplo.

telefone, a baixos custos. Proble-

A IDENTIDADE BOURNE
PALMA DA MÃO

mas como imitações “quase” perfeitas da voz de outra pessoa, ou
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• Passaporte

2001: UMA ODISSEIA NO ESPAÇO
VOZ

do utilizada em identificação via

a mudança de voz com o passar
do tempo, vêm recebendo atenção especial para evitar fraudes e
falhas.

EU, ROBÔ
VOZ E PALMA DA MÃO
A ILHA
FORMATO DO ROSTO E IMPRESSÃO
DIGITAL

o cartão do banco, entre outras vantagens. Para Gassmann,
“a utilização de biometria nas
empresas é alta, já que muitos
empregadores buscam por um
controle mais efetivo do ponto,
com a certeza de que a pessoa
identificada é quem realmente
está marcando o ponto”.
Em um futuro próximo, as próximas senhas de acesso poderão
ser mais e mais naturais e particulares, como é o DNA. “Indústria e comércio têm condições de
economizar bastante com o uso
da biometria, que pode melhorar
a eficiência do fluxo de trabalho,
reduzir riscos corporativos, personalizar serviços para clientes,
assegurando ativos corporativos e protegendo a identidade
do usuário”, estima Tejedor. O
futuro, literalmente, está em
nossas mãos.

• Íris

A leitura da íris é considerada um
método biométrico preciso, porém, os custos ainda são proibiti-

PRÁTICAS DOS INOVADORES:
Tudo que você precisa saber
para começar a inovar

vos para uso em larga escala.

• Palma da mão

Maximiliano Selistre Carlomagno
e Felipe Ost Scherer

Essa tecnologia vem sendo utilizada em instituições bancárias
por meio de identificação das
veias da palma da mão.

M

• Rosto
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Notícias

O governo federal divulgou a
obtenção de uma economia de R$
7,8 bilhões nas compras governamentais realizadas em 2012
com a licitação online. Segundo
o levantamento do Ministério do
Planejamento (MP), no último
ano, 46% dos R$ 72,6 bilhões em
aquisições feitas pela administração pública federal, autárquica
e fundacional foram realizadas
por meio dessa modalidade. O
levantamento foi feito com base
no valor de referência dos produtos e bens adquiridos, a partir de
dados do Portal de Compras do
governo federal (Comprasnet).
Além do pregão online, o governo federal utilizou outras modalidades de contratação, como
pregão presencial, convite, concorrência, tomada de preços,
concurso e dispensa ou inexigibilidade de licitação. Essa última
forma de aquisição foi responsável por 193,7 mil dos processos

e movimentou 34% do valor total
dos bens e serviços adquiridos.
Já as compras por licitação ficaram em torno de R$ 48,1 bilhões,
ou seja, 66% de tudo o que foi
contratado.
As compras realizadas com
dispensa ou inexigibilidade de licitação são regulamentadas pela
lei 8.666, como remédios que
envolvem patentes e sistemas de
segurança e armamento para as
Forças Armadas.
Os serviços gerais de construção para obras de engenharia civil foram os mais contratados pela
União. Foram gastos nessas aquisições cerca de R$ 7,3 bilhões,
valor que corresponde a 29% do
total dessas compras governamentais. Já em relação aos produtos, os itens mais adquiridos
foram os do grupo de veículos,
que movimentaram R$ 5,5 bilhões. Do total licitado no ano, R$
23,3 bilhões foram para a aqui-

sição de bens e R$ 24,9 bilhões
para a contratação de serviços.

MPEs

O CRA-SP enviou, em fevereiro, ofício ao prefeito de
São Paulo Fernando Haddad com o intuito de desejar
votos de pleno sucesso no desempenho de suas atividades. O ofício congratula a gestão do prefeito pela
valorização do servidor público por meio da indicação
de funcionários de carreira selecionados para ocupar
as 30 subprefeituras, mas ao mesmo tempo ressalta a

GETTY IMAGES

Economia
com o pregão eletrônico

Conselho encaminha
ofício ao prefeito de SP

A participação das Micro e
Pequenas Empresas (MPEs) no
fornecimento de bens e serviços
para o governo federal se manteve estável na comparação entre
os dois últimos anos. Em 2012,
esse segmento respondeu por R$
15,4 bilhões de reais dos gastos
do governo federal, pouco mais
do que os R$ 15,2 bilhões de
2011.
Desde 2007, o CRA-SP aderiu à modalidade de licitações
via pregão eletrônico. O principal objetivo é a diminuição dos
valores das compras, buscando
maior economia, bem como proporcionar o aumento da competitividade entre os licitantes
interessados. Atualmente, a modalidade é a principal forma de
aquisição utilizada pelo Conselho.

importância da formação em Administração para tais
cargos, uma vez que os mesmos exigem qualificações
inerentes aos administradores, como capacitação técnica e de gestão.
“Nossa cidade, assim como nosso estado e nosso
país, não pode desviar os olhos do administrador profissional ao objetivar o êxito da administração pública”,
ressalta o ofício, que destaca o papel do administrador
como um mediador de interesses conflitantes, ou seja,
como administrador político graças a sua formação
profissional com foco na administração eficiente.
O documento cita a Lei Federal nº 4.769 para explicar os outros papéis do administrador, que abrangem a administração de pessoal, o gerenciamento do
orçamento, a administração de material e financeira, a
administração mercadológica, de produção e das relações industriais, entre outros.
“Contamos com o apoio da Prefeitura e de Vossa
Exa. para a valorização da administração profissional
e, desde já, disponibilizamos nossa infraestrutura e o
nosso capital intelectual”, termina o ofício.

Administrador
Chegaram os planos da Amil (linhas Dix e Blue) e Bradesco
Saúde, em condições supervantajosas pelo SAESP/CRA-SP.
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Comprove o quanto vale a pena. Ligue:

Amil:

Bradesco Saúde:

*

,42

11 3061-1920
Qualicorp Adm.
de Benefícios:

Dix:
306622

*Preço para o plano Dix 100 RM SP QC PJCA – da Amil linha Dix, faixa etária de 0 a 18 anos, acomodação coletiva (tabela de maio/2012 - São Paulo).
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Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das
respectivas operadoras. Preços sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei no 9.656/98).
Condições contratuais disponíveis para análise. Fevereiro/2013
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Inovação estratégica

Pendências com o fisco

Vista antes como um insight aleatório, a inovação é considerada, atualmente, um valor a ser estimulado dentro dos ambientes organizacionais e,
quando aliada à gestão do conhecimento, mostra-se capaz de proporcionar um diferencial agregador às estratégias estabelecidas.
É o que será abordado na série profissional Estratégia e Inovação, oferecida gratuitamente pela
empresa de educação a distância Dtcom por meio
da parceria com o CRA-SP aos administradores
registrados e adimplentes no Conselho em todo
o estado de São Paulo. Inédito, o curso é dividido
em quatro partes e vai apresentar os princípios da
inovação, suas variáveis e dinâmicas para a obtenção de um posicionamento inovador por parte dos
colaboradores, a influência do ambiente propício
na vida e na empresa, além de abordar a inovação
como elemento de sustentabilidade e construção
de vantagem competitiva.
As aulas são ministradas por Deise Bautzer,
doutoranda da American World University, com
experiência em gestão empresarial, planejamento,
inovação e marketing.
Entre os temas do mês oferecidos pela parceria, ainda destacam-se os cursos Administração Eficaz de Conflitos e Aprendendo com a
Excelência Disney.
A programação completa, junto com as sinopses dos cursos, pode ser acessada no hotsite www.
cursos.crasp.gov.br. A cada mês, a Dtcom oferece
uma lista diferente de atividades, que estão disponíveis pela internet, por meio da ferramenta de
ensino LMS. Quem mora na região da Grande São
Paulo deve se inscrever pelo telefone (11) 30873200 ou e-mail eventos.participe@crasp.gov.br.
Administradores de outras cidades podem procurar a seccional do Conselho mais próxima.

Três em cada cinco empresas que pediram
inclusão ou renovação no Simples Nacional
apresentaram pendências fiscais e cadastrais. Segundo balanço divulgado pelo Comitê Gestor do
Simples Nacional, divulgado no final do mês passado, 60,01% dos pedidos de opção pelo regime
especial de tributação em 2013 dependiam do
pagamento de impostos em atraso ou da complementação de informações para serem aprovados.
De 269.745 empresas que requereram o enquadramento no Simples Nacional de novembro
a janeiro, 161.863 apresentaram pendências
com o Fisco.
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Cresce poder da
Geração Y
De acordo com o estudo global 8095® 2.0, realizado pela agência de relações públicas Edelman,
o poder de influência da Geração Y está crescendo.
Segundo o levantamento, realizado com 4.000 jovens, nascidos entre 1980 e 1995, em 11 países,
incluindo o Brasil, 74% dos respondentes acreditam
que podem influenciar na decisão de compras de
pessoas de sua geração e de outras também, e sete

em cada dez consideram que é responsabilidade
deles compartilhar informações com as marcas sobre boas ou más experiências que tiveram com elas.
Essa média no Brasil é de 72%.
O estudo mostra ainda que 49% querem participar da criação de produtos e serviços de modo
colaborativo e 48% desejam interações em tempo
real nas mídias sociais. Os brasileiros, por sua vez,
gostariam que as marcas fossem além da venda de
produtos e serviços e intensificassem os laços com
eles: 84% desejariam ajuda financeira das empresas para bolsas de estudos, por exemplo, e 78%
gostariam de ter nas marcas parceiras para novas experiências de vida, como viagens ou cursos.
Com relação a patrocínios de eventos de entretenimento, 39% esperam que as marcas se envolvam
com isso.
Ainda sobre os brasileiros, 79% acreditam que o
país é influente no cenário global. A média dos países pesquisados é de 75%. O Brasil está à frente do
Reino Unido, Canadá, França e Austrália.

Social

Projeto Formare
Projeto da Fundação Iochpe, o Formare oferece, a partir de parcerias com grandes e médias empresas, cursos
de educação profissional (ou ensino profissionalizante)
para jovens de baixa renda com idades de 16 a 18 anos.
Os cursos proporcionam a oportunidade de formação
inicial para o mercado de trabalho e capacitam os alunos a exercerem uma profissão, ampliando suas habilidades de expressão e comunicação, além do estímulo
à criatividade.
As aulas são ministradas pelos funcionários das empresas parceiras nas suas próprias instalações e têm
duração de aproximadamente um ano. O projeto já
conta com 49 organizações atuantes em onze estados
do Brasil.
Saiba mais em: www.formare.org.br

Telefone: (11) 3103-8088
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44% dos brasileiros sonham em abrir um
negócio próprio
Já se foi o tempo em que trabalhar em uma empresa com carteira assinada era praticamente
a única alternativa considerada
segura para a maioria dos brasileiros. Atualmente, quase 44% da
população sonha em ter o próprio
negócio, ante os cerca de 25% que
almejam seguir carreira como
empregado em uma empresa.
Os dados constam da pesquisa
Global Entrepreneurship Monitor
2012 (GEM), realizada em nível
nacional pelo Sebrae – Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas em parceria
com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP).
• Segundo a pesquisa, quase
70% dos empreendedores abrem
um negócio por oportunidade. Em
2002, o índice dos que empreendiam motivados pela identificação de uma chance no mercado
empresarial era de 42,4%.
• O levantamento também

EMPREENDEDORES QUE
ABREM UM NEGÓCIO POR
OPORTUNIDADE

ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO* COM A ATIVIDADE EMPREENDEDORA
2002

2012

20,9%

30,2%
* População adulta
entre 18 e 64 anos

comprova a evolução da atividade empreendedora no país. Em
2002, 20,9% da população estava envolvida na criação ou administração de um negócio. Dez
anos depois, o índice saltou para
30,2% da população adulta, entre
18 e 64 anos.
• Para 88% dos brasileiros
adultos, o início de um novo negócio é uma boa opção de carreira. A GEM também constata
que é maior a proporção de

empresários por oportunidade
entre os mais escolarizados. No
grupo de empreendedores com
pós-graduação completa, por
exemplo, 87% dos empresários
em fase inicial abriram o negócio após constatar uma oportunidade de mercado.
• Homens e mulheres dividem
o comando dos novos negócios
brasileiros – aqueles com até 3,5
anos de atividade. De acordo com
o levantamento, 49,6% dos que

INÍCIO DE UM NOVO NEGÓCIO*

COMANDO DOS NOVOS
NEGÓCIOS*
HOMENS

2012

50,4%

70%

iniciam a carreira empresarial
são do sexo feminino. O percentual de mulheres é maior entre
os empreendedores que abrem
um estabelecimento do que entre
aqueles com empresas já estabelecidas.
• Os negócios iniciais estão mais
concentrados nas mãos de jovens
entre 25 e 34 anos, que respondem pela criação de 33,8% das
empresas. A faixa etária entre 35
e 44 anos reúne 27% das novas
empresas. Já entre os empreendimentos estabelecidos, com mais
de 3,5 anos de atividades, a idade
predominante está entre 35 e 44
anos, com 30% dos negócios.
• A pesquisa GEM aponta ainda
que a escolaridade está melho-

IDADE DOS EMPREENDEDORES
DE NOVOS NEGÓCIOS*

33,8%

25 A 34 ANOS

EMPREENDEDORES COM
ENSINO MÉDIO COMPLETO

27%

30%

35 A 44 ANOS

NEGÓCIOS COM
MAIS DE 3,5 ANOS

* Com até 3,5 anos de atividade

rando entre as empresas iniciais.
Enquanto nos negócios com mais
de 3,5 anos de existência, 30% dos
empresários têm o Ensino Médio
completo, nas empresas novas o
índice corresponde a 37%.

LÍDERES EM CONHECIMENTO, JUNTAS EM DOIS
MBAS. PARA CONSTRUIR A SUA LIDERANÇA.

MBA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

49,6%

2002

Destinado a profissionais que buscam aprofundar conceitos de Administração
Empresarial para desempenhar papel de gestão em suas organizações.

AULAS
opções de turmas semanais
e aos sábados
LOCAL

MBA LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS

SÃO PAULO-SP

Auditório Integração, Itaim Bibi
DEMAIS INFORMAÇÕES
Conheça os programas
completos e garanta a sua vaga
em www.integracao.com.br

88%

* Na opinião dos brasileiros adultos
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INSCRIÇÕES
ABERTAS
INÍCIO
março de 2013

Destinado a profissionais que buscam ampliar sua compreensão sobre
o papel de Liderança e Gestão de Pessoas nas estratégias organizacionais.
BOA OPÇÃO
DE CARREIRA

Estes MBAs podem ser ministrados
diretamente na sua empresa.
Consulte-nos para saber mais.

Processo nº 026317/96-38 aprovado pelo CEPG em 11/07/1997

Processo nº 23079.006049/12-20, aprovado pelo CEPG em 18/10/2012

42,4%

NEGÓCIOS
NOVOS

Realizada em âmbito mundial
desde 1999, a GEM 2012 contou
com a participação de 69 países.
No Brasil, o levantamento ouviu
10 mil pessoas, entre 18 e 64
anos, das cinco regiões do país.

INTEGRAÇÃO E UFRJ:

MULHERES

37%

* Com até 3,5 anos de atividade

SÃO PAULO: 11 3046 7878
OUTRAS LOCALIDADES: 0800 16 24 68

São Paulo/SP: R. Manuel Guedes, 504 • Itaim Bibi • CEP 04536-070
Filiais: Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte

www.integracao.com.br

REALIZAÇÃO
33

Opinião

Compliance: aliado no combate
à fraude corporativa
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“Não existe uma
regra geral no
combate às fraudes
que funcione
para todas as
companhias”
para todas as companhias. É essencial mapear e avaliar os processos para identificar os pontos
de vulnerabilidade ( red flags ),
tendo condições, a partir disso, de
desenvolver um modelo de combate às fraudes de acordo com a
realidade operacional.
Uma ferramenta desse modelo
chama-se compliance (to comply,
“cumprir”), que, por meio do “cumprimento” das regras estabelecidas (internamente, pelo mercado,
de clientes, de fornecedores ou de
órgãos reguladores), desenvolve
controles e adequa os processos,
visando sempre ao negócio.
Quando se criam normas e procedimentos formais de prevenção
e controle de fraudes, falamos
que a empresa “está em” compliance, dessa forma, mitigando
os riscos e estabelecendo um
padrão ético, pois fica evidente
(interna e externamente) a preocupação com o resultado, com o
clima organizacional, com a imagem e a transparência das informações perante os stakeholders,
órgãos reguladores e a própria
sociedade.
Um programa eficiente de

compliance tem as lideranças
patrocinadoras engajadas, as
regras formalizadas, um canal
de comunicação eficiente, o
monitoramento contínuo e uma
investigação adequada (padrão
forense). E, como missão, a garantia do funcionamento do sistema
de controles internos, disseminando a cultura de cumprimento
das leis e normas existentes,
minimizando os riscos e contribuindo para o negócio.
As empresas podem incentivar
comportamentos em conformidade por meio da constituição
de canais de denúncia, da comunicação formal contínua e na instituição dos controles sistêmicos,
visando ao negócio e, consequentemente, valorizando a ética.

DIVULGAÇÃO

A atual “perda” dos valores morais e sociais, as constantes crises
financeiras, a ausência ou deficiência dos controles internos e,
principalmente, a certeza da impunidade maximizam a ocorrência da fraude corporativa, pois é
inerente à natureza humana que,
onde houver negócios, status e dinheiro, haverá o risco.
Derivado do latim fraus, fraudis
(engano, má-fé, logro), o termo
“fraude” é regularmente tipificado como uma forma torpe da
engenhosidade humana na qual
o indivíduo utiliza de meios e
artifícios para obter vantagem
em relação a outro. A fraude corporativa se alimenta da ausência ou fragilidade dos controles
internos, não se limita ao setor
financeiro e está presente em todos os segmentos empresariais,
bem como no nosso cotidiano.
Desde os desastrosos casos da
Enron e da Worldcom e a crise
global de 2008, existe uma pressão por mais transparência das
empresas, tanto por parte dos
acionistas, como das agências
reguladoras e da sociedade em
geral. As exigências de boas práticas de governança corporativa,
bem como a primordial necessidade de melhora contínua do
resultado operacional, fizeram
com que o combate às fraudes
ganhasse uma importância fundamental e extremamente significativa na gestão das companhias.
Não existe uma regra geral no
combate às fraudes que funcione

Adm. Caio Marcelo
Suplicy Mazzola
CRA-SP nº 70.054
Auditor e especialista no combate a
fraudes e mestrando
em Controladoria
Empresarial pelo
Mackenzie

Colaborações para esta seção
podem ser enviadas para o e-mail
redacao@crasp.gov.br
Os textos devem conter no máximo
3.000 caracteres (com espaços),
nome completo do autor, foto em
alta resolução e o registro no CRA-SP.
→ Este artigo reflete, exclusivamente, a opinião de seu autor.
O CRA-SP não se responsabiliza
pelas ideias nele contidas.

SEMPRE EM CONTATO
E SINTONIA COM OS
PROFISSIONAIS

Meu plano de saúde
não cobre o médico
e o hospital que eu
prefiro me tratar.
E agora?

Administrador: não se preocupe. Com a parceria do SAESP com a Qualicorp, os planos de saúde que oferecem
os melhores médicos, hospitais e laboratórios do Brasil já estão ao seu alcance.¹

Planos até
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Ligue e confira:

%mais baratos.2

0800 799 3003
ou acesse www.qualicorp.com.br

¹A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das respectivas operadoras. ²Em comparação a produtos similares no mercado de planos de saúde individuais (tabela
de janeiro/2013 - Omint).
Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A cobertura de hospitais e laboratórios, bem como de honorários profissionais, se dá
conforme a disponibilidade da rede médica e as condições contratuais de cada operadora e categoria de plano. Condições contratuais disponíveis para análise. Fevereiro/2013.
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