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ADVOGADA DO ESCRITÓRIO INNOCENTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

Na Justiça Especializada do Trabalho,
as partes possuem a prerrogativa de in-
terpor recurso, visando à reforma ou
ampliação da condenação, diante do
consagrado princípio constitucional da
ampla defesa e do contradi-
tório. Para a empresa inter-
por recurso, necessário se faz
o recolhimento de determi-
nada quantia (o valor depen-
derá do recurso a ser inter-
posto e do valor da condena-
ção arbitrado pelo juiz) de-
nominada depósito recursal,
para que seja processado o
referido recurso.

Referido depósito recursal
visa garantir a execução, e na sua ausên-
cia, o recurso não será aceito, sendo con-
siderado deserto. No entanto, podem
ocorrer certas situações, em que a empre-
sa, deve reaver os valores depositados a tí-
tulo de depósito recursal, mas que por

omissão da Justiça, ou ausência de reque-
rimento, este valor fica retido.

Exemplo comum são ações trabalhis-
tas julgadas procedentes em primeira ins-
tância, onde são interpostos recursos or-
dinários, e, por conseguinte, o Tribunal
Regional do Trabalho (segunda instância),
dá provimento aos recursos das empresas

para julgar as ações improcedentes. 
Nestes casos, após o retorno dos autos

para a primeira instância, devem as em-
presas pleitear a devolução dos valores.

E, no caso de manutenção da condena-
ção da empresa, os valores recolhidos de

depósitos recursais podem ser utilizados
para o abatimento da condenação, de for-
ma atualizada. Se não houver o abatimen-
to na condenação, o valor deverá ser de-
volvido, devidamente atualizado.

Diversas empresas possuem proces-
sos trabalhistas arquivados, onde não
foram efetuados os reembolsos dos valo-

res correspondentes aos depósi-
tos recursais, implicando em um
prejuízo financeiro, sendo certo
que nada impede o desarquiva-
mento do processo, visando à de-
volução dos valores.

Em um primeiro momento,
podemos pensar que os valores
são ínfimos. Entretanto, as em-
presas que possuem um elevado
passivo trabalhista podem redu-
zir significativamente seus cus-

tos processuais, ante a possibilidade de
abater da condenação os valores previa-
mente depositados. Ou no caso contrá-
rio, deve ser requerida ao Judiciário a li-
beração dos valores devidos, ainda que o
processo esteja arquivado.

MARCOS HILLER
COORDENADOR DO MBA DE GESTÃO DE MARCAS DA TREVISAN ESCOLA DE NEGÓCIOS

Muito cuidado quando se lê o termo “branding” por aí. De ca-
da dez empresas que usam esse bonito termo no seu nome, qua-
tro são organizações de pesquisa, quatro são agências de design,
uma provavelmente não sabe o que faz e talvez apenas uma tra-
balhe efetivamente com branding. Lembrando que a pesquisa de
mercado e o design podem ser, e geralmente são, importantes
etapas desse processo, mas construção de marca é um conceito
um pouco mais amplo. Papo reto!

Branding nada mais é do que uma postura empresarial, ou
uma filosofia de gestão, que
coloca a marca no centro de to-
das as decisões da organiza-
ção. Lembrando que a marca
vai muito além daquele símbo-
lo no topo da sua loja, ou aque-
le logo no canto superior es-
querdo de seu site. 

A sua marca é o sentimento
que seus consumidores têm por
você. É composta por dezenas
de elementos: nome, símbolo,
slogan, mascote, fama, tradição, história, jingle e embalagem,
dentre outros. Nosso desafio, como donos de marcas, é como ca-
librar todos esses elementos, no sentido de que todos estejam de-
vidamente alinhados.

E o significado estratégico de se fazer uma devida gestão de
sua marca torna-se um dos desafios mais vitais no atual contexto
empresarial. Seja qual for a indústria, tipo de cliente, segmento
de mercado ou país de atuação, as estratégias de branding devem
ser cada vez mais encaradas como um dos passos mais impor-
tantes no processo de gestão de uma empresa. 

Basicamente, ele prega que as interferências sobre uma marca
devem ser cuidadosamente planejadas e executadas, e as ações
bem ou mal sucedidas são automaticamente sentidas e refletidas
na imagem que uma marca tem na mente do consumidor. E to-
dos os passos que sua empresa dá devem sempre levar em conta
resultados de longo prazo, pois uma marca não constrói em se-
manas, ou em seis meses. Ela se consolida em anos e décadas de
trabalho consistente.

Puxando a brasa para o nosso contexto brasileiro, vemos que
pouquíssimas marcas praticam o branding em sua forma mais
plena. A forte concorrência e uma exigência cada vez maior dos
consumidores no País, forçando os empresários a não insistirem

em uma identidade única por
muito tempo. 

De seis em seis meses, elas
adquirem uma cara nova, um
posicionamento novo e asso-
ciações novas. Todos esses mo-
vimentos até podem ser muito
bem intencionados logicamen-
te, mas vão ao contrário do que
prega o branding. Todo mundo
quer ver resultados rápidos, cla-
ro, mas geralmente não funcio-

nam na mesma velocidade e ansiedade que o mercado responde.
O branding prega que tudo comunica a sua marca. Por

exemplo, a cor que você pinta os caminhões de sua empresa; a
forma como seus funcionários se vestem; o jeito que sua recep-
cionista atende o telefone; o que você conversa sobre a empre-
sa com seu colega durante um chope. Ou seja, absolutamente
tudo comunica a sua marca.

Quer entender mais de branding e mergulhar no fascinante,
promissor e viciante mundo das marcas? A dica de ouro é esta:
capacite-se!

Afinal, o que é branding?

Retenção de valores 
de depósitos recursais

O estado atual
da governança
corporativa
no Brasil
GILBERTO MIFANO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBGC

A visibilidade internacional e os novos pata-
mares alcançados pela economia brasileira com
uma série de indicadores macroeconômicos fa-
voráveis, conjugados com a adoção de melhores
práticas de governança corporativa estão atrain-
do mais investidores, e assim, ajudando o merca-
do de capitais a cumprir seu papel de financiar
ideias e projetos. 

Por sua vez,  em um cenário internacional
marcado por forte instabilidade vivenciam-se
saídas repentinas de capital para outros merca-
dos. Neste sentido, a adoção das boas práticas de
Governança pelas empresas é fundamental para
transpor esse momento com menos impactos
negativos. 

Na última década, pudemos constatar um
avanço na posição
brasi leira  como
referência  mun-
dial em boas prá-
t icas,  pr incipal-
mente no cenário
latino-americano,
em que figuramos
como incubado-
res e promotores
do tema. 

Diferentemente
do padrão dos
mercados norte-
amer icano e  in-
glês, com muitas
empresas  com
controle disperso,
o Brasil desenvol-
veu sua governan-
ça num cenário de
controle definido,
em que os princi-
pais conflitos apa-
recem entre con-
troladores e mino-
ritários.

A fim de ganha-
rem a confiança dos investidores, o mercado e as
empresas incorporaram regras e práticas funda-
mentais, utilizando as recomendações em Go-
vernança Corporativa para indicar o caminho. Os
destaques ficam por conta da criação do Novo
Mercado, pela bolsa brasileira (BM&FBovespa), e
os Códigos de Governança, na segunda metade
dos anos 1990.

Os avanços na discussão das responsabilida-
des e expectativas no desempenho dos conselhos
de administração mostram-se relevantes. Antes
vistos como uma formalidade, eles tomaram a li-
derança das decisões estratégicas e são valoriza-
dos pelas organizações.

O fortalecimento do conselho associa-se à ne-
cessidade da prática da transparência, além dos
princípios de responsabilidade corporativa,
prestação de contas e equidade. E foi neste con-
texto que observamos o nascer de duas impor-
tantes instruções normativas emitidas pela CVM
em 2010: a 480 e a 481. 

Enquanto a primeira instituiu o Formulário de
Referência, trazendo muito mais informações es-
truturadas sobre as empresas e a obrigação da
divulgação da remuneração mínima, máxima e
média dos conselhos de administração, fiscal e
diretoria das empresas abertas, a segunda am-
pliou os direitos dos acionistas, facilitando o
processo de participação e votação em assem-
bleias. 

Atualmente, acompanhamos discussões sobre
a adoção de avaliação de conselheiros e conse-
lho, a necessidade de aprimoramento de seu fun-
cionamento e composição, com esperado nível
de diversidade em gênero e qualificações. Temos
ainda debates sobre a instituição de quotas para
mulheres e a inclusão de representantes de fun-
cionários em conselhos além da criação de um
Comitê do Mercado para Aquisições e Fusões
(CAF). Assuntos importantes e que merecem se-
riedade em suas conduções.

Estamos em um novo patamar. Com enorme
satisfação, constatamos que a adoção dos princí-
pios e das melhores práticas de governança no
Brasil  tem criado um caminho natural ,  com
constante evolução, em direção a empresas cada
vez melhores e um País mais forte e justo para to-
dos os brasileiros.

Estamos em um
novo patamar. Com
enorme satisfação,
constatamos que a
adoção dos
princípios e das
melhores práticas
de governança no
Brasil tem criado
um caminho
natural, com
constante evolução,
em direção a
empresas cada vez
melhores e um País
mais forte

Branding nada mais é do que uma postura
empresarial, ou uma filosofia de gestão,
que coloca a marca no centro de todas as

decisões da organização

Diversas empresas possuem processos
trabalhistas arquivados, onde não foram

efetuados os reembolsos dos valores
correspondentes aos depósitos recursais,

implicando em um prejuízo financeiro

MARCUS VINÍCIUS BOLIVAR MALACHIAS
COORDENADOR DA CAMPANHA ’EU SOU 12 POR 8’ 
DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA

A hipertensão arterial é a maior causa
de mortes no Brasil. Embora silenciosa,
atinge mais de 30% da população adulta
e, se não tratada, reduz a expectativa de
vida em 16 anos ou mais.

A hipertensão ocorre pela
acentuada contração das pa-
redes das artérias como con-
sequencia de fatores genéti-
cos e ambientais. Em mais de
90% dos casos não tem cura,
mas pode ser controlada com
redução do consumo de sal,
dieta equilibrada, atividades
físicas regulares e controle
do peso. 

A maioria dos hipertensos
necessita utilizar medicamen-
tos, que tomados continuamente são ca-
pazes de controlar a pressão e proteger
órgãos como coração, cérebro, rins, olhos
e artérias, reduzindo os riscos de compli-
cações e aumentando a expectativa de vi-
da mesmo daqueles que não conseguem
adotar um estilo de vida ideal. 

A cada ano morrem 7,6 milhões de pes-
soas no mundo devido à hipertensão,
principalmente entre 45 e 69 anos de ida-
de. A hipertensão é responsável por 54%
de todos os acidentes vasculares cerebrais
(derrames) e 47% dos infartos do coração,
as duas principais causas de morte no
País. A doença pode causar ainda insufi-

ciência renal, demência, cegueira, disfun-
ção sexual e vários distúrbios da circula-
ção, como aneurismas e gangrena. 

No Brasil, ocorrem 320 mil mortes anu-
ais por doenças cardiovasculares, mais da
metade delas atribuídas à hipertensão,
que representam 2 vezes mais que os óbi-
tos causados por todos os tipos de câncer,

3 vezes mais que aqueles devidos a aci-
dentes e violência e 6 vezes mais que os
atribuídos a infecções, incluindo a AIDS. 

Doze por oito é a marca do coração sau-
dável; o nível ideal da pressão arterial. Va-
lores abaixo de 14 por 9 podem ser consi-
derados adequados em alguns casos, a cri-
tério médico. “Eu sou 12 por 8” é o nome

da campanha de alerta e conscien-
tização, desenvolvida pelo Depar-
tamento de Hipertensão Arterial
da Sociedade Brasileira de Cardio-
logia (SBC). A ação visa superar os
baixos índices de controle da doen-
ça em nosso meio, que atualmente
situam-se em torno de pífios 10%
da população afetada.

Em 26 de abril é celebrado o
Dia Nacional de Prevenção e
Combate à Hipertensão. A SBC
realizará ações de alerta à popu-

lação em mais de 50 cidades, sob o lema
“Eu sou 12 por 8, Eu Quero Viver Mais”,
além de fornecer informações e interati-
vidade no site www.eusou12por8.com.br
e suas redes sociais. O conhecimento e o
controle da hipertensão são as melhores
e mais simples receitas para quem não
quer morrer cedo.

Receita para quem não quer morrer cedo

A hipertensão arterial é a maior causa de
mortes no Brasil. Embora silenciosa, atinge
mais de 30% da população adulta e, se não
tratada, reduz a expectativa de vida em 16

anos ou mais
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A19.




