
A JLT Brasil, corre-
tora especializada em
riscos corporativos e
benefícios, promoveu
uma reestruturação
de sua governança
coorporativa a fim de
aprimorar sua atua-
ção no mercado brasi-
leiro. Henrique Mar-
ques (foto),  que co-
mandava a diretoria
executivo da JLT Re,
foi confirmado no car-
go de diretor de ope-
rações na JLT Brazil
Holding. Com a no-
meação de Marques,
Beatriz Manfredi as-
sume a função de vi-
ce-presidente da JLT
Re na área de Non-Marine, que inclui as áreas de po-
wer, property, construction e specie. Já Adriano Oka as-
sumirá a de vice-presidência do departamento de Ma-
rine, que inclui os segmentos de oil and gas, marine e
aviator. Tanto Beatriz, quando Oka reportarão direta-
mente ao novo diretor de operações em questões téc-
nicas e a Rodrigo Protasio, vice-presidente da JLT Brazil
Holding, em caso de questões comerciais.
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RICARDO TOMOYOSE É PROMOVIDO NA HSF 

Desde o dia 1º deste mês, Ricardo Tomoyose ocupa a presidência da
Honda Serviços Financeiros (HSF), holding que reúne as operações do
Consórcio Nacional Honda, do Banco Honda, da Leasing Honda e da
Corretora Seguros Honda. Há 10 anos no grupo, o executivo, de 42 anos,
ocupava anteriormente o cargo de diretor. De acordo com a companhia,
a nomeação do executivo faz parte de um processo de nacionalização da
alta gestão da empresa, iniciado com Issao Mizoguchi, primeiro
brasileiro a assumir a presidência da Moto Honda da Amazônia, em abril
de 2012. Graduado em economia pela Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP),
com pós-graduação em administração pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), Tomoyose responderá diretamente ao presidente da Honda South
America, Masahiro Takedagawa.

CONSULTORIA BDO TEM NOVO SÓCIO

A BDO confirmou que Wlamir Martins se tornou o mais novo sócio-diretor
da empresa especializada em consultoria e auditoria. Com mais de 20
anos de experiência no segmento de energia, o executivo ocupou, nos
últimos 15 anos, cargos de liderança em empresas como Deloitte, KPMG e
PricewaterhouseCoopers (PwC), sempre com foco nas indústrias de
petróleo & gás e naval. Martins é graduado em gestão de negócios e
possui especialização em estratégias de negociação.

LUZ ENGENHARIA FINANCEIRA CONTRATA GESTORA

A LUZ Engenharia Financeira, que atua em sistemas de risco e consultoria
financeira, confirmou a contratação de Maria Paula Vieira Cicogna como
gestora da área de previdência-investimentos. Doutoranda em engenharia
financeira e economia da produção pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (USP), além de mestre em economia aplicada
pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão
Preto (FEA-RP/USP), a executiva é especialista em pricing e risco pela IME-
USP/BM&F e graduada em economia pela FEA-RP/USP. Anteriormente,
atuou nas áreas de gestão e controle de riscos de instituições financeiras e
também na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F).

CORINNA SCHABBEL ASSUME DIRETORIA DA BENNER

Fornecedora de software de gestão, a Benner anunciou Corinna Schabbel
como nova diretora de Recursos Humanos (RH). PH.D em
desenvolvimento humano e organizacional pela Fielding University, nos
Estados Unidos, além de mestre em desenvolvimento humano pela
mesma instituição de ensino, a executiva é consultora em gestão de
conflitos corporativos e é convidada como professora visitante em várias
universidades brasileiras. Ao longo da trajetória profissional, Corinna
acumula passagens por grandes empresas nacionais, como LLX,
Brookfield e BrasilFoods, além de Hotel Urbano e Prefeitura de Diadema.

AKATUS FAZ MUDANÇAS NA ÁREA COMERCIAL

Fornecedora de tecnologia para pagamentos eletrônicos, a Akatus
anunciou mudanças na estrutura da área comercial. A unidade de
pagamentos online agora é comandada por Felipe Rosa, que ingressou na
empresa em dezembro de 2012. Em paralelo, Marcos Machado foi
contratado para assumir a diretoria comercial para o departamento de
pagamentos móveis. Bacharel em marketing digital e pós-graduado em
gestão empresarial pela Universidade Anhembi Morumbi, Rosa tem mais
de 10 anos de experiência no segmento de internet, em que acumula
passagens pela Agência Click Isobar, Grupo RBS, iG e MultiSolution. Já
Machado, que já passou pela Pepsico e Ambev ao longo de 22 anos de
carreira no setor de varejo, é graduado em marketing pela Universidade
do Grande Rio (Unigranrio). Antes de chegar a Akatus, ele exercia a função
de diretor comercial e na Indústria de Bebidas de Nova Friburgo (IBENF).
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JLT Brasil promove
reestruturação 
em sua equipe

» OSNI ALVES

O s pedidos de falência
aumentaram 13,5% no
Brasil no primeiro tri-
mestre ante igual pe-

ríodo do ano passado, mostram
dados da Boa Vista Serviços, ad-
ministradora do Serviço Central
de Proteção ao Crédito (SCPC),
que também aponta crescimen-
to em quase todos os indicado-
res de insolvência de empresas,
enquanto o ritmo de elevação
registra queda. Para fugir dos si-
nais de retração, muitas compa-
nhias estão investindo na capa-
cidade de seus gestores para,
por meio de técnica e talento,
contornar problemas decorren-
tes dos cenários econômicos in-
terno e externo.

De acordo com a Boa Vista
Serviços, o número de pedidos
de falência em março aumen-
tou 12,9% em relação a feverei-
ro, acumulando no ano contra
igual período de 2012 cresci-
mento de 5%. Já a variação
frente igual mês do ano ante-
rior foi de queda de 2,1%.

Os pedidos de recuperação
judicial apresentam contração
no acumulado do ano de 1,6%,
enquanto que os deferimentos
de recuperação judicial cresce-
ram 46,7% em igual período. A
esperada recuperação da ativi-
dade econômica e a expectati-
va de queda na inadimplência
de empresas e consumidores
devem favorecer a melhoria da
situação financeira do merca-
do ao longo do ano.

As micro e pequenas empre-
sas, por exemplo, representam
cerca de 88% dos pedidos de
falências e 92% das falências
decretadas. Na divisão por se-
tores, durante o primeiro tri-
mestre, a indústria contribuiu
para o maior número nos pedi-
dos de falência, com 38% dos
casos, seguida dos serviços
(37%) e do comércio (25%).

Prevenção

De acordo com o economis-
ta e presidente do Grupo de

Permuta de Informações Sala-
riais (Grupisa), Carlos Monne-
rat Rocha, boa gestão sempre
reflete em resultados positi-
vos, pois, permite à compa-
nhia atuar na prevenção e na
identificação de pontos falhos
na operação, gerando mais
tempo para possíveis corre-
ções. "Uma empresa bem geri-
da é o que se precisa para evi-
tar dívidas e suprir o capital de
giro operacional", avalia.

Para ele, promover um efi-
ciente controle financeiro e
uma competente gestão dos
processos organizacionais po-
dem efetivamente dirimir pas-
sivos financeiros. Monnerat
ressalta que a conta de PMSO
(Pessoal, Material, Serviços e
Outros) tem um peso significa-
tivo na maioria das organiza-
ções. "Faz-se necessário man-
ter um controle apurado dessa
conta, para reduzir o grau de
endividamento", alertou.

De acordo com Monnerat,
outra ação importante quando
se tem passivos é analisar quais
são os tipos de dívidas e como
elas foram originadas. Ele ainda
ressalta que muitas delas po-
dem ser oriundas de má-admi-
nistração, expansão dos negó-

cios, aquisição de novas tecno-
logias e equipamentos, absor-
ção de participação acionária
em novos empreendimentos.
"A dívida nem sempre é ruim.
Se, por um lado, ela pode dilapi-
dar o patrimônio, por outro, se
for bem estruturada, poderá
impulsionar o crescimento."

O presidente explica que o
perfil da dívida tem que ser ana-
lisado em todas as suas verten-
tes, de prazos e taxas de juros,
passando ainda pela amortiza-
ção. "Enfim, há uma série de
procedimentos que deve ser
avaliada para uma possível rees-
truturação", reforça, acrescen-
tando que a questão tributária,
hoje em dia, requer uma aten-
ção estratégica na condução
dos negócios, em virtude das di-
ficuldades inerentes aos regula-
mentos, normas e à própria le-
gislação, que podem afetar os
resultados da organização.

"Outro ponto é a gestão de
Recursos Humanos (RH) que,
além da folha de pagamentos,
requer medidas de controle nos
aspectos funcionais e encargos
sociais, pois, mal administra-
dos, podem passivos trabalhis-
tas que fica, difíceis de adminis-
trar a médio e longo prazos”,

Gestão de dívidas
para fugir do vermelho

SAIA DO ATOLEIRO

avalia. Para o executivo, a busca
por eficiência deve ser uma
constante em qualquer organi-
zação. “A redução de custos de-
ve ser precedida de uma pro-
funda análise, pois o simples
corte pode inviabilizar o negó-
cio a médio prazo", ressalta.

Na prática

Monnerat lembra que a pró-
pria entidade que preside há
quinze anos já sentiu os efeitos
de problemas inerentes à ges-
tão da organização, ocasiona-
dos pela crise econômica de
2008, que impôs ao Grupisa
uma drástica redução de sua
atividade. Para contornar a si-
tuação, os gestores foram obri-
gados a reorientar os negócios,
enxugar custos e encontrar no-
vas fontes de receita. "Naquela
ocasião, adotamos práticas
mais modernas de gestão, ob-
jetivando excelência em nos-
sos níveis de desempenho."

O economista frisa que nem
sempre as dívidas são decor-
rentes de mal planejamento
tributário ou do negócio em si.
Por isso, diz o executivo, é re-
comendável manter uma equi-
pe de alto nível para orientar
sobre questões ligadas a tribu-
tos, com um acompanhamen-
to rígido das últimas regula-
mentações expedidas pelas
três esferas governamentais, o
que permite reduzir os impac-
tos na estrutura de preços dos
produtos e serviços.

De acordo com o contador e
diretor da empresa Direto Con-
tabilidade, Gestão e Consulto-
ria, Silvinei Cordeiro Toffanin,
existem algumas ações que po-
dem ser adotadas para impul-
sionar as finanças da empresa e,
principalmente, reverter qua-
dros negativos. Para aproveitar
uma onda de alta nas vendas, o
especialista recomenda cuida-
do na gestão de prazos de rece-
bimento. "É bom tentar receber
com o menor prazo possível, do
contrário a necessidade de ca-
pital de giro aumentará, levan-
do a empresa a adquirir em-
préstimos para conseguir pagar
os fornecedores e colocar os
custos em dia", alerta.

Toffanin acrescenta que ou-
tra ação é a diminuição de des-
pesas, revendo o custo de es-
trutura da organização e elimi-
nando os investimentos que
não são estratégicos. "Despe-
sas que não geram valor po-
dem ser excluídas com bom
planejamento", frisa, acrescen-
tando que uma possibilidade
interessante é fazer com que o
estoque gire em menos dias.
“Com o estoque baixo, o caixa
estará disponível, não parado
nas prateleiras”, completa.

Em casos de renegociação de
dívidas com taxas de juros altas,
Silvinei recomenda colocar os
débitos em um formato que o
fluxo de caixa comporte o paga-
mento da parcela mensal des-
ses passivos de forma que se en-
caixe na estruturação financeira
da empresa. "O controle de flu-
xo de caixa também é muito im-
portante, inclusive mantendo
relatórios diários, para analisá-
los de forma pormenorizada,
bem como as entradas e saídas
para poder identificar onde es-
tão sendo alocados recursos."

O contador ressalta que exis-
te alguma relação entre inadim-
plência e falência. Ele explica
que se trata de uma questão de
fluxo de caixa. "Se a empresa
não recebe pelas vendas, logo
não honrará os pagamentos dos
fornecedores e os custos de es-
trutura, o que enseja a uma fa-
lência", diz, enfatizando que
"para prevenção, é necessário
uma boa gestão com os contro-
les bem preparados e analisa-
dos pelo administrador".
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Toffanin: rígido controle de fluxo de caixa é fundamental 

Número de falências cresceu 13,5 % no 1º trimestre. Segundo especialistas, revisão
de custos e maior atenção com área de RH fluxo de caixa são ações importantes
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 abr. 2013, Seudinheiro, p. B10. 




