
Acionistas da Latam terão desconto

O novo papel do CFO
mudou a agenda
de compromissos,
tanto que parte deles
já tem planos de
investimento para os
novos profissionais.
É preciso atrair, treinar
e reter os talentos”
JoséOthondeAlmeida
Deloitte

A Latam Airlines, formado pela chilena LAN e pela brasileira TAM,

iniciará no próximo dia 20 o aumento de capital de US$ 1 bilhão,

com um desconto de 7,5% para os atuais acionistas. A empresa fixou

entre 20 de novembro e 19 de dezembro o período da oferta

preferencial. O desconto será dado para o acionista que quiser

subscrever oito dias antes do início do processo. Reuters

Osexecutivosde finançasbrasilei-
ros estão otimistas em relação à
economia global e aos impactos
no Brasil. Esta é uma das princi-
pais conclusões da pesquisa reali-
zada pela Deloitte durante o en-
contro “A Jornada do CFO”, even-
to que reuniu aproximadamente
80 profissionais da área de setores
como manufatura,tecnologia,mí-
dia e telecomunicações, varejo e
infraestrutura. A maioria deles
(55%) diz acreditar na estabilida-
de da economia mundial no futu-
ro. Para os 33% mais otimistas, o
desempenho será muito melhor
em um ano.

“Para nossa surpresa, o CFO se
mostraotimista quandofalado fu-
turo e da sua empresa, com 77%
deles prevendo aumento da recei-
ta da companhia”, diz José Othon
de Almeida, sócio líder do CFO
Program da Deloitte.

Entre os fatores de preocupa-
ção para o desenvolvimento de
seus negócios, 36% dos executi-
voscitaramaquestãopolítica(mu-
danças regulatórias e tributárias),
32%apossibilidadedeenfraqueci-
mento ou recessão das economias
dos EUA, Europa e China, 21% as
taxas desfavoráveis e disponibili-
dadeparacaptação, 11%a intensi-
ficação da concorrência e inclusão
de novas tecnologias ou inovação.

Segundo Almeida, a pesquisa
mostra que os CFOs ainda desem-
penham a função de controlado-
res dentro da empresa, protegen-
do e preservando os investimen-
tos da organização, reportando de
forma precisa as informações fi-
nanceiras. Pelo menos 44% dos
executivos se encaixaram nesta
função, enquanto outros 28% se
colocaramcomocatalisadores,es-
timulando iniciativas que contri-
buam para o alcance dos objetivos
estratégicos e financeiros da orga-
nização,criandotambémumacul-
tura de gestão de riscos. Outros
17% desempenham papel de ope-
rador,garantindoo funcionamen-
to dos processos com a utilização
eficaz da empresa. E apenas 11%

disseram atuar como estrategis-
tas, provendo liderança financei-
ra para as tomadas de decisões ali-
nhadas à estratégia de negócios.
Para Almeida, os executivos da
área precisam desenvolver mais a
capacidade estratégica. “Isso vai
acontecendo à medida que ele vai
amadurecendo na carreira, com o
aumento do grau de governança,
de compliance, entre outros fato-
res. O CFO não pode ser um síndi-
co. Ele tem que ser um agente de
transformação. Tem que evoluir.”
Tanto que o risco interno que mais
preocupa estes profissionais é o de
estratégiamaldefinidaoumalexe-
cutada, segundo 46% deles. Já
22% consideram como riscos in-
ternos a sucessão dos executivos
ou perda de pessoal-chave.

Quando o assunto é talento, só
metadedosentrevistadosestão sa-
tisfeitos com sua equipe de finan-
ças.“Talentosemprefoiumapreo-
cupação constantedentro dasem-
presas”, afirma o sócio da Deloit-
te. Os CFOs disseram ainda que ao
serem promovidos, a maior difi-
culdade em relação à transição de
cargofoio desenvolvimentodere-
lacionamento com stakeholder
(39%), gerenciar o seu tempo
(33%) e conhecer a equipe de fi-
nanças (28%).

A Deloitte aplicou à pesquisa
aos executivos em evento realiza-
do no fim de agosto, emSão Paulo.

“

MicheleTantussi/Bloomberg

Ivone Portes
iportes@brasileconomico.com.br

O principal índiceda Bolsa deValo-
res de São Paulo, o Ibovespa, teve
ontem sua quinta queda em seis
pregões, puxado pelo recuo das
ações blue chips Vale e Petrobras e
doBanco doBrasil, apóso bancoes-
tataldivulgar seu resultado trimes-
tral. A queda foi de 1,56%, para
51.804 pontos. O volume financei-
ro negociado somou R$ 7,2 bilhões.

O papel ordinário do BB caiu
5,30% e fechou a R$ 26,60. O
maior banco do país reportou lu-
cro líquido de R$ 2,704 bilhões no
terceiro trimestre, queda de 0,9%
ante um ano antes.

A ação ordinária da Vale caiu
mais de 3% e a preferencial,
2,47%. Já Petrobras ON perdeu
3,58% e PN, 3,09%.

OGX se manteve estável, em
R$ 0,15. A petroleira e o empresá-
rio Eike Batista, controlador da
empresa, decidiram levar a dispu-
ta sobre o exercício da “put” de
US$ 1 bilhão a juristas indepen-
dentes, segundo comunicado na
noite de anteontem.

Com a decisão, a empresa esti-
ma um prazo adicional de 60 dias
para obter um posicionamento de-
finitivo sobre a disputa em que o
empresário tem se recusado a inje-
tar os recursos que havia prometi-
do para a companhia.

No início de setembro deste
ano, a diretoria da OGX aprovou
o exercício da opção concedida
por Eike em meio à situação de
dificuldades de caixa da compa-
nhia. A opção, acertada em ou-
tubro de 2012, considera que o
empresário deverá subscrever
novas ações de emissão da OGX
ao preço de R$ 6,30 por papel.
Reuters
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São Paulo

CFOs estão
otimistas com
a economia global
Apesar da percepção positiva, executivos mostram preocupação

com riscos políticos e desempenho dos EUA, Europa e China

▲

Ação do BB perdeu mais
de 5% ontem, refletindo
resultado menor no
terceiro trimestre do ano

AUMENTO DE CAPITAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº. 01/2013 – SULIC/SEPLAN/DF

Processo: 052.000.307/2013. Tipo: Menor preço. Objeto: Aquisição de uma aeronave de

asa rotativa do tipo helicóptero de porte leve, com no mínimo seis lugares, monomotor,

novo de fábrica, para atender a Polícia Civil do Distrito Federal, conforme condições e

especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do edital. Valor máximo

da contratação: R$ 7.924.007,31 (Sete milhões, novecentos e vinte e quatro mil,

sete reais e trinta e um centavos). U.O: 22.906 – FUNPCDF – Programa de Trabalho:

06.181.6217.3029.0003 - Elemento da Despesa: 44.90.52 – Fonte de Recursos: 171

e 320. Abertura da Licitação: Dia 17 de dezembro de 2013, às 09h00. Local: Sala de

Licitações, Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco “L”, 5º Andar, Edifício Lino Martins Pinto,

Brasília-DF, CEP.: 70.070.120. O edital disponibilizado gratuitamente para download no

sítio www.compras.df.gov.br/editais/editais externos ao e-Compras ou no Protocolo da

Subsecretaria de Licitações e Compras, situado no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco

“L”, Térreo do Edifício Lino Martins Pinto, Brasília, Distrito Federal, no horário de 08h00 às

12h00 e das 14h00 às 18h00, mediante a apresentação do comprovante de recolhimento

de taxa referente a reprodução do edital, pago em qualquer agência bancária, através de

DAR, código 357-3, no valor de R$ 7,00 (sete reais). Os interessados deverão acompanhar

possíveis alterações no Diário Oficial do Distrito Federal. Informações: (61) 3312.5275.

Brasília/DF, 07 de novembro de 2013.

JANILDO NUNES DA MOTA
Comissão Especial de Licitação

Presidente

Bovespa registra quinta queda
seguida ao recuar 1,5%, puxada
por blue chips e Banco do Brasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 nov. 2013, Finanças, p. 23.
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