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RENTABILIDADE 
EM 2008
No azul
Clube Expert: 4,22%
Clube Brasília 21: 1,42%

No vermelho
Clube Jovens Empreendedores PR: (98,6%)
Clube Zurique: (94,19%)
Clube Studium: (69,57%)
Clube Phoenix 2007: (68,15%)

retraíram-se 21,8%, para US$ 214 mi-
lhões, e de 13,9% em relação ao já fraco
mês de novembro de 2008.

O desempenho ruim dos embarques
colaborou para derrubar em 5,22% os
preços do frango no mercado interno em
dezembro, mesmo com o maior consu-
mo de fim de ano. A menor oferta de boi
e a redução de abates nos frigoríficos
mantiveram o preço da carne bovina em
alta de 7,28% no último mês. B9 

VIVIANE MONTEIRO E FABIANA BATISTA
BRASÍLIA E SÃO PAULO

As exportações brasileiras de carne
mantiveram em dezembro de 2008 a ten-
dência de queda iniciada em novembro,
quando se intensificou a escassez de cré-
dito internacional. As vendas externas de
carne de frango somaram US$ 358,7 mi-
lhões no último mês de 2008, 21,9% me-
nos do que o apurado em igual período
de 2007. Já os embarques de carne bovina

Exportações de carne
continuam em queda

INDÚSTRIA 
Empresas farmacêuticas param de
dar brindes aos médicos nos EUA C5

COM O PÉ DIREITO
Ibovespa sobe 7,17%
na abertura do ano B2

CONSELHO ADMINISTRATIVO
Para Pequeno, falta colocar
as regras em prática A12

Tratamento sob
medida com
novas drogas

THE NEW YORK TIMES
NOVA YORK

Especialistas afirmam que a maioria dos
remédios, não importa a doença, funciona
apenas para metade das pessoas que os to-
mam. Isso indica que muito dos gastos
anuais com medicamentos, avaliados em
US$ 300 bilhões, é desperdiçado, sem falar
nos pacientes expostos sem necessidade a
efeitos colaterais indesejáveis. Não é de es-
tranhar que haja tanta esperança nos “me-
dicamentos personalizados”, que podem
oferecer tratamentos sob medida. C5 

VEÍCULOS TÊM VENDA RECORDE
Mesmo com a crise que derrubou as ven-
das no terceiro trimestre, o mercado bra-
sileiro somou 2.673.713 emplacamentos
de carros e veículos comerciais leves —
crescimento de 14,1% sobre 2007. C2 

PRIMEIRO PLANO

INVESTIMENTOS DE R$ 1,5 BI EM BH
O prefeito de Belo Horizonte, Márcio La-
cerda (PSB), promete investir R$ 1,5 bilhão
em 2009 em obras de infra-estrutura, es-
pecialmente em transportes. Também
adotará metas para sua gestão. A8 

GESTÃO HOLÍSTICA EM TI
A fim de sanar seu próprio problema de fal-
ta de acesso conjunto a todos os processos
corporativos, a HP desenvolveu um sistema
para contar “a versão única da verdade”, nas
palavras de seu presidente, Mark Hurd. C7 

COSMÉTICO PARA A CLASSE C
A Muriel Cosméticos prevê crescer até 10%
neste ano. Para o presidente da empresa,
Paulo Boldarim, a crise pode afastar as clas-
ses C e D do crediário, mas não vai afetar o
consumo de bens não-duráveis. C5 

EUA TÊM SUPEROFERTA DE LEITE
As cotações recordes do leite no passado pro-
vocaram uma superoferta do produto. Agora,
que o preço e a demanda recuaram, o gover-
no americano promete comprar US$ 91 mi-
lhões em leite para enxugar a oferta. B9 

OPINIÃO

PAMELA COX
Nesta fase de desaceleração, a América Latina
precisa priorizar medidas de forte conteúdo so-
cial para evitar um aumento da pobreza. A3 

ANTONINHO MARMO TREVISAN
A governança corporativa, com participação
ativa dos conselhos, é crucial neste momento pa-
ra recuperar a confiança dos investidores. A3 

ENERGIA PROMISSORA
A energia solar tem grande potencial de
crescimento no Brasil, diz Paulo Rogério
Fernandez, diretor-executivo do grupo
Zeppini. INVESTNEWS.COM.BR 

PLANO PESSOAL

Christian Dior abre
spa dentro do hotel
Plaza Athénée
Em 1974, o senhor Dior escolheu o
Plaza Athénée como espaço para
apresentar ao mundo suas incrí-
veis coleções. A parceria é estendi-
da agora ao primeiro spa Dior,
uma coqueluche entre artistas,
executivos, príncipes e magnatas
de passagem por Paris. Massagens,
tratamentos de pele e sessões sob
medida para os abastados são a
epítome do luxo moderno. D1

D I V U LG A Ç Ã O 

GUILHERME ARRUDA
CAXIAS DO SUL (RS)

Licitação do governo federal vai inje-
tar R$ 1 bilhão no segmento de ônibus
com a encomenda de 6 mil novos cole-
tivos para o Programa Caminho da Es-
cola, que tem o objetivo de melhorar o
transporte na zona rural do País. O Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) disponibilizará R$
R$ 600 milhões. O complemento virá de
verbas da União. Os veículos são isentos
de ICMS, PIS, Cofins e IPI.

A indústria comemora. “É uma exce-
lente notícia para começar o ano”, disse o
diretor da Marcopolo, Carlos Zignani. “Es-

GENÉSIO/GAZETA MERCANTIL

Petrobras vai construir
20 plataformas até 2013

Ônibus escolar
injetará R$ 1 bi
na indústria

sa é uma medida
para incentivar a in-
dústria. Vamos par-
ticipar com muito
empenho”, afirmou
o p r e s i d e n t e  d a
Volkswagen Cami-
nhões e Ônibus, Ro-
berto Cortes.

“Pelos valores en-
volvidos e também

pelo momento que passa a economia,
creio que a disputa será interessante”, disse
o diretor da Fundação Nacional para o De-
senvolvimento da Educação (FNDE), José
Carlos de Freitas, gestor do programa. C1 

QUÍMICA A Lanxess encerrou 2008 com missão cumprida, diz seu
presidente, Marcelo Lacerda. Depois de integrar os ativos da Petroflex, a
fabricante de produtos químicos e borracha sintética — usados na
produção de chinelos a autopeças — deve atingir faturamento de US$ 1
bilhão, totalizando crescimento de quase seis vezes em apenas três anos. C5

AGÊNCIA BRASIL
RIO DE JANEIRO

A Petrobras começa a colocar em prática
seu plano de investir pesado na construção
de plataformas de produção de petróleo e
gás. A meta é construir e operar, entre 2009
e 2013, 20 novas unidades — cada uma a
um custo em torno de US$ 1 bilhão — e
acrescentar, no período, quase 800 mil bar-

ris/dia à produção nacional de petróleo.
Ainda neste mês, a estatal pretende pôr

em funcionamento na bacia de Campos a
P-51, a primeira plataforma inteiramente
construída no País. Erguida no estaleiro
Brasfels, em Angra dos Reis (RJ), a P-51 te-
ve conteúdo nacional mínimo de cerca de
70% e gerou mais de 4 mil empregos di-
retos e 12 mil indiretos. C6 

IOLANDA NASCIMENTO
SÃO PAULO

Analistas estimam que os bancos de pe-
queno e médio portes não deverão repetir
este ano os resultados vigorosos de 2008,
por conta da crise financeira mundial, e de-
verão encolher de tamanho. Pesquisa da
Austin Rating mostra que o grupo de nove
bancos do segmento, que abriram capital
em 2007, teve lucro líquido 61% maior em
2008 até setembro, de R$ 1,51 bilhão. B1 

Mais clubes, menos rendimentos
MARIA LUÍZA FILGUEIRAS
SÃO PAULO

A multiplicação do número de clubes
de investimento nos últimos dois anos é
prova do vigor na bolsa de valores bra-
sileira no período — mas a rentabilidade
acumulada por esses veículos é um in-
dicativo de que muitos investidores en-
traram despreparados. Na amostra de
107 clubes, que divulgam voluntaria-
mente seu desempenho na BM&F Boves-
pa, 69% registraram em 2008 desempe-
nho pior que o do Ibovespa. Apenas dois
clubes conseguiram obter ganhos.

Uma das explicações para as perdas é
a estréia de pessoas físicas definindo as

xa, mas, com a virada brusca do mercado,
não houve tempo suficiente para reduzir
sensivelmente as perdas. Outros clubes
mais arrojados foram puxados pela onda
dos derivativos — caso do Jovens Empre-
endedores do Paraná, que encolheu
98,6% no ano.

Erick Belloto, gestor de clubes da
Omar Camargo, aconselha aos cotistas
manter posição para não realizar o forte
prejuízo. “Alguns clubes resolveram fa-
zer novos aportes enquanto o preço das
ações está bem acessível”, diz. A Geração
Futuro, uma das maiores administrado-
ras de clubes, também não registrou de-
bandada de investidores. B3 

próprias carteiras, mas também impacta
a obrigatoriedade de manter, no mínimo,
51% do portfólio aplicado em ações. O
restante pode ficar em ativos de renda fi-

ROBERTO CORTES

Bancos menores
vão encolher
mais neste ano

Entrevista 

WTorre retorna a suas origens

GENÉSIO/GAZETA MERCANTIL

País fecha 2008
com saldo de
US$ 24,7 bilhões

VIVIANE MONTEIRO
BRASÍLIA

A balança comercial fechou 2008 com
saldo de US$ 24,735 bilhões, o menor re-
gistrado pelo governo do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. De acordo com dados
divulgados pelo Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, fo-
ram exportados US$ 197,9 bilhões no ano,
valor abaixo dos US$ 202 bilhões previstos
para o período. As importações somaram
US$ 173,207 bilhões e superaram em
43,6% o resultado de 2007. A4 

REGIANE DE OLIVEIRA
SÃO PAULO

Sócios há quatro anos no grupo
WTorre, o engenheiro Walter Torre e o
administrador Paulo Remy, que voltam ao
comando do grupo, após a saída do exe-

cutivo Marco Antonio Bologna, aprovei-
tam o momento de turbulência no mer-
cado mundial para reavaliar planos de ex-
pansão. Querem mostrar que a empresa
não deixou de ser uma incubadora de ne-
gócios, como no início da parceria. C4 

Walter Torre e Paulo Remy: planos para manter o forte ritmo de crescimento
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PROCESSOS NA JUSTIÇA
DO TRABALHO*

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho (TST)  
* total dos dados do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), do Tribunais Regionais do 
Trabalho (TRT) e Varas do Trabalho, até 
outubro de 2008 
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CONSELHO ADMINISTRATIVO

Normas mais
rigorosas para
evitar perdas
“O que falta é colocar
em prática as regras e
ter um fluxo de
informação eficaz”

tradores dos devidos cuidados
que o cargo exige. “ A legislação
já estabelece os deveres de obe-
diência, diligência e lealdade,
não seria o caso de estabelecer
regras mais duras, mas de res-
peitá-las”, afirma.

O diretor de investimentos
da Saftié Private Banking, Otá-
vio Vieira, acredita que muitas
vezes os profissionais agem de
modo muito agressivo “compro-
metendo a saúde financeira da
empresa” e o que deve-se imple-
mentar é uma política interna
cujas operações e responsabili-
dades não recaiam sobre uma
pessoa só. “O ideal é que mais de
uma pessoa cheque e analise to-
das as operações, busque acon-
selhamento e se utilize de uma
segunda opinião“, aconselha o
especialista.

De acordo com Otávio Vieira,
além de dividir as responsabili-
dades, a comunicação tem de ser
aprimorada e a controladoria
bem administrada. “O choque
causado por operações como as
que envolveram a Aracruz de-
vem servir de alerta para o em-
presário reforçar os processos e
controle, verificando e analisan-
do números para entender as
operações e os riscos que elas
carregam”, diz. Segundo ele,
operações desastrosas devem
servir de aprendizado “para nos
lembrar de que se deve ter um
planejamento financeiro cada
vez mais detalhado”.

Seguros 
Para que a responsabilidade

de possíveis prejuízos não recaia
apenas sob um administrador
ou diretor, é importante que ele
se cerque de ferramentas que ze-

ANDREZZA QUEIROGA
SÃO PAULO

Diante de casos como os que
envolveram conselheiros e dire-
tores da Aracruz, por exemplo,
muito se discute sobre a respon-
sabilidade dos administradores
e do Conselho e se esses prece-
dentes não serviram de alerta
para que as empresas implan-
tem um controle e uma política
interna mais endurecida.

Para o advogado José Paulo
Lago Alves Pequeno do Noro-
nha Advogados, por exemplo, a
julgar pelo que as empresas têm
estabelecido na política interna,
já há um controle bastante efi-
ciente, “o que falta é colocar em
prática as regras e ter um eficaz
fluxo de informação”, afirma.
Para ele, todos os funcionários
devem estar cientes das regras
internas e de respectivas san-
ções no caso de descumprimen-
to. “O Conselho tem de supervi-
sionar a atuação dos diretores e
este é o momento de reeducar as
empresas, porque os últimos ca-
sos servem de alerta”, diz.

De acordo com o advogado
Stanley Frasão, do Homero Cos-
ta Advogados, o próprio artigo
153 da Lei das Sociedades Anô-
nimas, que prevê que “o admi-
nistrador deve empregar, no
exercício de suas funções, o cui-
dado e diligência que todo ho-
mem ativo costuma empregar
na administração dos seus pró-
prios negócios”, já expõe a preo-
cupação em alertar os adminis-

Pequeno diz que administradores devem dividir as responsabilidades com um comitê interno que monitore se normas são cumpridas

lem seu patrimônio, afirmam os
especialistas.

Uma das ferramentas mais
conhecidas e utilizadas é o Segu-
ro Directors & Officer (D&O), os
chamados seguros de responsa-
bilidade civil.

“O profissional deve verificar
a situação da empresa, pedir o
seguro que cubra os atos da sua
gestão e proteja seus bens pes-
soais no caso de eventualida-
des”, aconselha José Paulo Pe-
queno.

Para o advogado do Noronha
Advogados, é importante que o
profissional tenha cuidados na
sua atuação, não concentrando
tudo em suas mãos, dividindo as
responsabilidades, contando
com um respaldo interno e um
comitê que monitore o compor-

tamento de diretores e adminis-
tradores “porque ele poderá res-
ponder com os próprios bens
pessoais no caso de prejuízos”.

De acordo com Stanley Fra-
são, o melhor a fazer é alertar o
profissional de que “para assu-
mir cargos dessa importância,
deve-se ter, além de competên-
cia, ciência de suas responsabi-
lidades e se cercar de mecanis-
mos que o isentem de assumir
sanções sozinho”, afirma .

Frasão vai além e explica que o
profissional que assume um car-
go deste não pode deixar de ter
um seguro. “Basta pegar os recen-
tes exemplos como alerta para to-
mar decisões com aprovação do
conselho, convocando-os e pedin-
do autorização para realizar qual-
quer tipo de operação”, diz.

CVM edita regra para derivativos
LUCIANO FELTRIN | SÃO PAULO

Uma prova de que as regras
serão endurecidas é que a Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM) e o Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC) di-
vulgaram um calendário para
este ano com diversas normas
contábeis que devem ser coloca-
das em prática.

A previsão é de que no pri-
meiro semestre de 2009, deverão
ser aprovadas 18 normas. Entre
elas, a que torna obrigatória a di-
vulgação de notas explicativas
detalhadas em seu balanço sobre
o uso de derivativos pelas com-
panhias de capital aberto. O obje-

tivo é tornar os demonstrativos
para analistas e investidores mais
transparentes. Esta norma obriga
as empresas a traçarem cenários
para uma possível crise. Na práti-
ca, elas são obrigadas a publicar
quadros nos quais sugerem per-
das entre 25% e 50% do valor
dos derivativos. Segundo a CVM,
a atenção será redobrada na aná-
lise dos primeiros balanços que
obedecem as novas regras.

As outras normas estabelecem
a regulação do ajuste a valor pre-
sente de ativos e passivos, a con-
tabilização dos programas que as
empresas fazem atrelados às suas
ações, entre outras.

DANIEL TEIXEIRA/GAZETA MERCANTIL

P E R S P E C T I VA 

Justiça do Trabalho tende a mudar
FERNANDA BOMPAN
SÃO PAULO

A partir de 2005, processos re-
lacionados ao trabalho são avalia-
dos pela própria Justiça trabalhis-
ta e, desde então, advogados de
empresas têm “sofrido” com o
aparente protecionismo ao traba-
lhador. “A alteração na Constitui-
ção dos processos a serem anali-
sados da Justiça civil para do Tra-
balho tornou o empregado
hipossuficiente. Ou seja, ele não
precisa de provas ou perícias em
caso de acidentes para entrar com
ações e ganhá-las, como era ne-
cessário na civil”, critica Joanna
Paes de Barros, do escritório Eme-
renciano, Baggio e Associados. No
entanto, Joanna e demais especia-
listas acreditam que nos últimos
três anos, as decisões têm sido
menos parciais e mais justas.

tes de trabalho, há critérios mais
objetivos. Além disso, os valores
das indenizações diminuíram”,
afirma Fabrício Nunes de Souza,
do Pompeu, Longo, Kignel & Ci-
pullo Advogados. Para ele, antes,
as empresas eram obrigadas a pa-
gar indenizações de R$ 50 mil, em
média, e, hoje, este valor caiu pa-
ra R$ 10 mil. De acordo com es-
tatísticas do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), os valores pagos
para reclamantes que em 2007 ul-
trapassou R$ 9 bilhões, no ano
passado foi de aproximadamente
R$ 7 bilhões.

O advogado acredita, assim co-
mo Joanna, que com a maior preo-
cupação das empresas com a segu-
rança e qualidade do trabalho a
Justiça pode evitar conclusões que
podem soar protecionistas. “De 100
processos que recebemos, precisa-

mos pagar ao empregado em ape-
nas 5 casos”, exemplifica.

Conciliação 
Já, para Guilherme Arruda, do

Bastos-Tigre, Coelho da Rocha e
Lopes Advogados, a legislação
sempre foi justa e principalmente
em casos de danos morais as con-
clusões sempre foram equilibra-
das. Entretanto, segundo o advo-
gado, o que tem despertado nos
últimos anos é o uso da concilia-
ção para resolver conflitos traba-
lhistas. “A prática sempre existiu
na Justiça trabalhista, mas foi dei-
xada de lado com o passar dos
anos”. O presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da Segunda
Região, Décio Daidone, concorda.
“A semana de conciliação de 2008
mostrou que a prática voltou a
ter repercussão”, disse.

“Hoje em dia, as regras de se-
gurança para as empresas são
mais rigorosas, o que têm possi-
bilitado que as empresas consi-
gam provar que não podem ser
punidas por acidentes, por exem-
plo”, explica a advogada. “Os juí-
zes estão mais prudentes. Em as-
sédios morais, doenças ou aciden-

PROCESSO

BLOOMBERG NEWS
NOVA YORK

O síndico responsável pela
empresa de investimento de Ber-
nard Madoff foi processado pela
devolução de US$ 10 milhões de-
positados para investimentos na
companhia, que entrou em colap-
so depois de seu fundador ser
acusado de fraude ligada a valores
mobiliários.

A Rosenman Family processou
na última quinta-feira Irving Pi-
card, o síndico apontado para su-
pervisionar o desatamento da Ber-
nard L. Madoff Investment Securi-
ties, na tentativa de obter um
veredito a favor de que Picard não
possa reivindicar os fundos. Martin
Rosenman, membro diretor da Ro-
senman Family, falou por telefone
com Madoff sobre investimentos e
Madoff disse a ele que o fundo se-
ria fechado até 1° de janeiro, em-

bora ele possa enviar o dinheiro
mais cedo, de acordo com a recla-
mação registrada no tribunal fede-
ral de Manhattan. Rosenman, tam-
bém presidente da Stuyvesant Fuel
Service Corp, sediada no Bronx, em
Nova York, colocou US$ 10 mi-
lhões em uma conta no JPMorgan
Chase Bank no dia 5 de dezembro,
de acordo com o protocolo no tri-
bunal de concordata dos EUA.

A empresa de Madoff “nunca
obteve direito legal ou justo ao di-
nheiro que a Family depositou na
conta do Chase” e o dinheiro
“permanece lá até hoje”, de acor-
do com o processo. Picard disse
que o dinheiro é propriedade do
patrimônio da empresa, segundo
documentos do tribunal. A Ro-
senman Family tenta obter uma
ordem do juiz de concordata
americano, exigindo que o JP-
Morgan entregue os fundos.

Síndico da Madoff
é acusado de fraude

L E VA N TA M E N T O 

REDAÇÃO
SÃO PAULO

O Supremo Tribunal Federal
(STF) divulgou em seu site que
165 pessoas em todo o País res-
pondem a ações penais e, 339, são
investigadas na Corte.

De acordo com uma pesquisa
realizada pela Assessoria de Ges-
tão Estratégica do STF revela que,
de fevereiro de 2002 a dezembro
de 2008, 172 inquéritos foram
reautuados como ação penal.
Conforme os dados divulgados,
165 pessoas estão sendo processa-
das criminalmente no Supremo e
339 investigadas. Das 102 ações
penais e 265 inquéritos que tra-
mitam atualmente na Corte, 79
inquéritos e 13 ações penais cor-
rem em segredo de justiça.

Desde 2002, 9 ações penais fo-
ram julgadas improcedentes. O
Supremo registrou 43 inquéritos

com denúncia recebida, inclusive
em parte, e 46 inquéritos com de-
núncia rejeitada.

Entre as ações penais em
questão destacam-se a AP 465
(antigo Inquérito 2468) propos-
ta pelo Ministério Público Fede-
ral (MPF) contra o ex-presidente
da República Fernando Collor, a
AP 420 e AP 470, respectivamen-
te Inquéritos 2461 e 2245 sobre
o Mensalinho mineiro e o Men-
salão, entre outras.

Vale ressaltar que o total de
ações penais e inquéritos encon-
trados no levantamento estatísti-
co feito pela Assessoria de Gestão
Estratégica do STF, não diz respei-
to ao total de pessoas processadas
criminalmente ou investigadas
na Corte, uma vez que apenas um
processo pode ter mais de uma
pessoa no pólo passivo (indiciado
ou denunciado).

STF divulga total de
pessoas processadas




