
IDEIAS/DEBATES pontofinal@brasileconomico.com.br

Em maio foram estabelecidas novas regras para o leilão de biodiesel. No
novo modelo a variável preço não é mais o único determinante para esco-
lha do vencedor, uma vez que serão considerados outros fatores como a
qualidade do produto, as condições de logística e localização, além da ga-
rantia de entrega.

O novo modelo estabelece como princípios: o foco no consumidor, através
de preço, qualidade do biodiesel e regularidade de suprimento; promover a
maior competição; introduzir os adquirentes (distribuidoras) no processo de
seleção; e reconhecer e estimular a qualidade do produtor de biodiesel. O lei-
lão será dividido em quatro etapas: a apresentação das ofertas; seleção das
ofertas com origem exclusiva em fornecedores com Selo Social; seleção das de-
mais ofertas, com ou sem Selo; e a consolidação do resultado.

Esta mudança atacou diretamente uma das falhas observadas no mode-
lo anterior, que era o fato de todos os produtores concorrerem para ven-
der para apenas um comprador, no caso a Petrobras, o que configurava
um monopsônio e gerava uma pressão por preços mais baixos. Os eleva-
dos deságios observados nos últimos leilões revelam que as empresas do
setor vinham sendo obrigadas a reduzir suas margens e consequentemen-
te a remuneração dos investimentos. As empresas utilizam os contratos de
venda de biodiesel como garantia para a aquisição de empréstimos, de for-
ma que a atividade de produção de biodiesel passou a servir apenas como
instrumento de alavancagem.

Apesar do aperfeiçoamento contínuo do modelo dos leilões, alguns entra-
ves continuam a prejudicar a competitividade do biocombustível. Uma des-
sas questões é a adoção de um regime tributário que privilegie a fabricação e
a exportação do biodiesel, que possui valor agregado superior. Um bom
exemplo é o programa existente na Argentina, cuja escalada tributária bene-
ficia a exportação de biodiesel em relação ao grão de soja. A carga tributária
argentina incidente sobre o biodiesel é de 20% enquanto a do grão exporta-
do é de 37%. Outra questão tributária relevante para o setor de biodiesel é a
compensação de créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viço (ICMS), acumulados ao longo da cadeia. Cada estado possui legislação
própria com relação à compensação/recebimento de tais créditos. Este pro-
blema é particularmente grave no caso de São Paulo, cuja legislação não per-
mite o diferimento dos créditos de ICMS.

Para o desenvolvimento contínuo é necessária a definição de um marco re-
gulatório para o setor de biodiesel que proporcione segurança jurídica, garan-
tindo a continuidade dos investimentos. Com o novo marco, seria estabeleci-
do um horizonte de planejamento para os investimentos, motivado pelo au-
mento gradativo do percentual obrigatório de biodiesel a ser misturado no
diesel, chegando a 20% até 2020. Além da elevação do percentual, há a ne-
cessidade de um programa de incentivo à utilização de biodiesel puro (B100)
nos transportes públicos das grandes cidades. ■
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Há muito tempo, as empresas deixaram de encarar mudanças como se fos-
se um mal necessário. Hoje a questão é vista como algo inerente à vida cor-
porativa e principalmente como oportunidade para o crescimento. Isto
não quer dizer que mudanças são fáceis de administrar. Basta refletir como
a última década foi pródiga em eventos que extrapolaram a normalidade,
criados tanto pelo homem como pela natureza e que estabeleceram um am-
biente de negócios com volatilidade sem precedentes.

Quando em 2011 um terremoto seguido de tsunami sacudiu o Japão, as ca-
deias de suprimento de componentes essenciais para a indústria eletrônica e au-
tomotiva foram seriamente atingidas em todo o mundo em questão de horas.
Outro exemplo são as atuais turbulências políticas no Oriente Médio, capazes
de afetar o preço do petróleo, taxas de câmbio e inflação. Ou ainda a dívida de
países soberanos, especialmente os europeus, tudo isso alavancado pela comuni-
cação instantânea e internet 24 x 7, algo que consegue afetar reputações finan-
ceiras de empresas e pessoas até então consideradas à prova de riscos. Em uma
economia mundial interligada, essas crises se refletem em todos os lugares, de
forma inesperada, e com impactos de proporções alarmantes.

Nem sempre as mudanças são tão dramáticas. Regulamentações cons-
tantes como legislação fiscal no Brasil, complexa e em constante mudança,
tornam difícil a vida das empresas, que precisam se atualizar com grande
velocidade para não sofrer multas e penalidades. E o que dizer da evolução
tecnológica que não para de surpreender, fazendo da gestão empresarial
um contínuo desafio? Nesse contexto, é fundamental que as arquiteturas
dos sistemas de TI sejam maleáveis e robustas, para que a informação e os
processos se ajustem durante o curso normal das operações e sem interrom-
pê-las, permitindo a tomada de decisão simultânea de forma segura. O
ponto crucial é que a maioria dos sistemas das empresas surgiu para atuar
quando os processos corporativos ainda eram bem mais simples. A contí-
nua evolução explica porque muitas organizações mostram-se incapazes
de responder a contento às demandas atuais de competitividade, desempe-
nho financeiro, produtividade e rapidez.

Mesmo com uma folha de excelentes serviços prestados nos últimos 20
anos, os sistemas de ERP ressentem-se de importantes acréscimos, entre
eles a inteligência de negócios, a administração do desempenho e a aderên-
cia às normas de governança corporativa. Além disso, a preocupação com a
funcionalidade deu lugar à transparência e a simplicidade nos aplicativos pa-
ra avaliar como o negócio é conduzido e adotar as melhores práticas. Da mes-
ma forma, interfaces intuitivas, compartilhamento, padronização e contro-
le da informação criaram um abismo entre o que já existe e uma nova gera-
ção de sistemas mais ágeis e flexíveis. Mais do que nunca, é preciso investir
na modernização financeira, com um novo tipo de sistema que traga não só
agilidade, mas que também permita a criação de uma nova arquitetura, à al-
tura dos gigantescos desafios que os próximos anos reservam. ■
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A modernização de TI em finanças

Os sistemas de ERP ressentem-se de importantes
acréscimos, entre eles a inteligência de negócios
e a aderência às normas de governança corporativa

PONTO FINAL

As vendas no varejo dos Estados Unidos caíram pelo segundo mês seguido
em maio, com recuo na demanda por material de construção e uma queda
nos preços da gasolina pesando sobre as receitas nos postos de combustível.
Segundo o Departamento do Comércio, as vendas no varejo recuaram 0,2%,
depois de terem apresentado a mesma queda em abril. Anteriormente, o
Departamento de Comércio havia reportado que as vendas de abril tinham subido
0,1%. O recuo no mês passado ficou em linha com as expectativas. Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 39.




