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Como já era esperado, o Copom reduziu a taxa de juros Selic a 8,5%, o me-
nor patamar desde que a taxa passou a ser usada pelo Banco Central como a
principal referência de juros no país. Trata-se de um momento histórico. A
nova taxa é o resultado da combinação de mudanças estruturais na econo-
mia brasileira com alguns fatores conjunturais. Em primeiro lugar, a meta
para a taxa Selic depende muito de uma coisa que os economistas chamam
de “paridade dos juros”. Essa identidade mostra a relação entre o mercado
de câmbio e a diferença entre as taxas de juros no mercado interno e exter-
no. Como as taxas de juros reais estão negativas na maior parte do mundo
por conta de uma conjuntura recessiva, a taxa brasileira pôde cair sem gerar
uma grande incerteza no mercado de câmbio. Mais ainda, foi necessário que
ela caísse para evitar uma grande apreciação cambial da moeda brasileira.

Por outro lado, a abertura iniciada na década de 1990 e a estabilização al-
cançada com o Plano Real promoveram mudanças estruturais na economia
brasileira, que passou a ter preços mais “resilientes”, ou seja, preços que
respondem melhor às oscilações que ocorrem no mercado internacional.
Dessa forma, com a queda de atividade econômica na Europa, o país passou
a importar “deflação”, facilitando o caminho para a queda mais acentuada
dos juros. Com a conjuntura ajudando, a nova taxa de juros abre espaço pa-
ra uma série de pequenas reformas necessárias para o bom funcionamento
da economia brasileira. A primeira já foi feita, a alteração das regras da pou-
pança. Com as novas regras, pôde-se chegar ao recorde mínimo sem que
houvesse abalos no mercado de dívida pública.

A segunda medida está relacionada à política fiscal. Um dos maiores gas-
tos do Estado brasileiro é com o pagamento dos juros da dívida interna.
Com parte da dívida atrelada à taxa básica, juros mais altos significavam
maior despesa fiscal. Mais despesas fiscais acabavam levando à exigência de
maiores taxas de juros para a rolagem da dívida e, com isso, o arrocho fiscal
perdia o efeito benigno para as contas públicas. Agora, com a taxa de juros
em seu menor patamar histórico, tal ciclo vicioso — chamado de “dominân-
cia fiscal” — pode finalmente ser quebrado. Já no ano passado, o país pagou
o menor montante de juros em relação do PIB dos últimos anos. Este ano, o
montante deverá ser ainda menor. Com despesa reduzida, poderiam ser to-
madas medidas fiscais que serviriam para tornar o sistema tributário brasi-
leiro menos caótico e desonerassem a produção e o investimento de forma
geral e não só em alguns setores.

Por fim, o Banco Central, aproveitando a “folga fiscal”, poderia terminar
de substituir os títulos pós-fixados por títulos pré-fixados, mais custosos nu-
ma conjuntura de juros baixos. Isso aceleraria o processo de melhora do per-
fil da dívida pública e aumentaria a potência da política monetária graças ao
“efeito riqueza”.Tais medidas contribuirão para que finalmente complete-
mos o trabalho de duas décadas de busca pela estabilização, encerrando a úl-
tima grande anomalia macroeconômica — “juros mais altos do mundo” —
que o país ainda não se livrou. A partir daí, poderemos nos concentrar em
questões realmente decisivas, como inovação e produtividade. ■
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Ser estratégico nos negócios é saber dimensionar metas e abordagens comer-
ciais, pensando sempre em como a empresa pode atingir seus objetivos. É
fato que existe uma necessidade contínua de análise e atenção sobre este te-
ma, já que só é possível implementar as estratégias se houver uma forma de
medir os resultados. O estabelecimento de controles, mais do que nunca, é
um trabalho vital e quanto mais inteligente for essa gestão, melhores serão
os resultados. Um bom domínio sobre as variantes de negócios trará a redu-
ção de custo e um melhor uso dos recursos. No caso de despesas com teleco-
municações, por exemplo, a gestão contínua permite a negociação das me-
lhores tarifas telefônicas, o que garante a melhor utilização dos serviços con-
tratados, mesmo que o número de usuários aumente.

Costumo dizer que a adoção de práticas para medição e uso adequado de
recursos é fundamental para qualquer empresa. E quem atinge a eficácia é
porque sabe gerir bem essa questão do ponto de vista financeiro. As ferra-
mentas tecnológicas ou a metodologia que a companhia usará serão ape-
nas facilitadoras, sendo que algumas organizações só precisam da análise
dos dados para tomada de decisão, promovendo assim mudanças apenas
com o poder do conhecimento.

Com uma análise ampla, é possível revelar um panorama do seu ambiente
corporativo e implementar as melhores práticas para atingir o resultado es-
perado. Cito aqui o exemplo de uma seguradora multinacional de origem suí-
ça, Zurich Seguros, que conseguiu controlar seus recursos e ativos por meio
de um serviço completo para gerenciamento de custos e investimentos em
Telecom, o ControlTEM. A empresa buscou adequar a tecnologia e metodolo-
gia às suas necessidades, avaliando e diagnosticando o ambiente de trabalho
para aprimorar o desempenho no uso de recursos de Telecom. A companhia
implantou diferentes tipos de gestão para poder mapear os principais pontos
de telefonia e, assim, definiu a melhor forma de utilização.

Este é um dos exemplos em que podemos visualizar como os gestores podem
controlar seus gastos e definir a melhor forma para alocar recursos. As platafor-
mas usadas para este controle, geralmente, englobam 35% de ferramentas vin-
culadas a programas, 45% BPO (Business Processes Outsourcing) e 20% em tra-
balhos manuais. Existem muitos casos de sucesso, sendo possível para uma em-
presa economizar até 30% em tarifas e 10% de seus gastos anuais com telefo-
nia. Com tudo alinhado, é possível apresentar com exatidão o que melhor se
adequará ao perfil da empresa e ao controle de custos. Além de reduzir as despe-
sas, esta estrutura deve apresentar entre os benefícios: rápido retorno de inves-
timentos, gerenciamento e acompanhamento de valores pendentes, recursos
para a importação de dados e utilização de inventários dinâmicos e amigáveis.

Muitas vezes, a companhia não tem equipe suficiente para implantar as
melhores práticas de gestão e controle, logo, uma alternativa é buscar no
mercado empresas especializadas que apoiem o processo e garantam as infor-
mações em tempo real para a tomada de decisão. Em suma, o investimento
em tecnologia, metodologia para controle, fecha um “ralo” de gastos e torna
a estratégia da empresa mais competitiva e dinâmica. ■
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A atividade no setor de serviços dos Estados Unidos cresceu em maio,
segundo o índice dos diretores de compras do setor divulgado ontem pela
associação profissional ISM. Após dois meses de queda, o índice ISM “não
industrial” subiu 0,2 ponto com relação a abril, para 53,7%, sendo que a
previsão média dos analistas lhe conferia uma queda de 0,2 ponto, para 53,3%.
Qualquer nível acima de 50 indica uma expansão da atividade no setor. AFP
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 39.




