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E DITORIAL
Crise política
e economia
Os fundamentos da economia têm
melhorado nos aspectos de endividamento externo, dívida pública em dólar e saldo da balança comercial, porém continuamos a ter a maior taxa real de juros do
planeta com a justificativa da necessidade de controle da inflação.
Esta taxa contribui para piorar um
dos indicadores principais usados pelas
agências de rating - a relação dívida pública/PIB. Para reduzir as taxas de juros,
mantendo a inflação sob controle, os economistas caminham para o consenso da
necessidade de reduzir drasticamente o
gasto público e com isso chegar ao déficit
nominal zero, ainda mais agora que está
claro que se chegou ao limite da carga tributária.
Não se faz isto sem mexer na Previdência, sem cortar investimentos públicos
e sem corte nos gastos com pessoal. Governos enfraquecidos não conseguem
aprovar no Congresso reformas dessa
grandeza, aí incluindo as reformas da previdência, trabalhista e tributária.
Embora, num primeiro momento, a
economia pareça blindada para a crise
política, as reformas não aprovadas fazem
o país marcar passo com crescimento pífio, apesar da conjuntura internacional
bastante favorável. Com a crise política,
decisões de investimento são adiadas, a
máquina pública fica emperrada e começa a surgir a possibilidade de que forças
políticas dentro do partido do governo,
contrários à política econômica em vigor,
ganhem força pressionando por mudanças que poderiam desestabilizar o relativo sucesso alcançado até agora.
Vamos torcer para que pelo menos
o Espirito Santo continue blindado, com
o crescimento das exportações de pelotas,
placas, celulose e rochas e com o rápido
desenvolvimento da exploração de petróleo e gás. E torcer para que os investimentos fundamentais previstos, como o
do novo aeroporto, não desapareçam com a crise política.

Evandro Milet

PRESIDENTE

Cenário Atual para
Bolsa de Valores
Palestra proferida no dia 15 de junho pelo analista sênior da
Itaú Corretora de Valores S/A, Luis Fernando Oliveira,
mostrou aos associados do Ibef-ES quais são as melhores
empresas para se investir atualmente
No momento de escolher que empresas ou setores são os ideais para integrar uma
carteira de investimentos, é fundamental
analisar os cenários econômicos do país e do
mundo. Para esclarecer um pouco mais sobre o assunto e mostrar os riscos e possíveis
oscilações da bolsa de valores, o Ibef-ES, a
Itaú Corretora de Valores S/A e a Investor
promoveram um evento no dia 15 de junho,
com palestra do analista sênior Luis Fernando Oliveira, seguida de happy hour.
Luis Fernando apresentou um panorama do cenário internacional, onde os Estados Unidos vêm adotando a política monetária de endurecimento (elevando juros) e a
China continua crescendo fortemente, com
risco de valorização de sua moeda. Segundo
o analista, o crescimento mundial está alto
(4,1%), mas declinante, e com grandes oscilações no mercado de commodities. A economia internacional está
em equilíbrio instável, explicou.
Já no Brasil, os juros reais continuam elevados, há esforço fiscal
para manter um superávit de 4,25%,
com crescimento do crédito e de alguns gastos. O resultado é um crescimento
inconstante e, na média, baixo e desigual entre os setores. Entre os setores que sobem,
Luis Fernando destacou o de consumo e de
energia. Em queda, está o de siderurgia, que
oferece riscos para investimento.
Por isso, o analista avalia como grandes os riscos da bolsa e bruscas as oscilações,

Patrocinadores Institucionais

O analista sênior Luis Fernando Oliveira, da
Itaú Corretora de Valores, apresentou um
panorama do cenário internacional para os
investidores

levando o investidor a buscar posições defensivas. Ele recomenda que a melhor opção
nesse momento de cautela são as
empresas brasileiras de classe global, como a Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD) e Petrobrás.
Outras sugestões de empresas com dinâmica própria são as
voltadas para o setor elétrico, de
alimentos, bancos e do ramo de telecomunicações. Uma dica é também olhar com
atenção para novas empresas no mercado
de valores como a Gol e a Natura. No final
de sua palestra, Luis Fernando esclareceu
as dúvidas dos participantes. A Itaú Corretora é representada no Estado pela Investor.

Blokos aposta
no turismo de negócios
Empreendimento de padrão internacional, o Vitória
Business Shore será o primeiro complexo empresarial
hoteleiro do Estado. A evolução desta obra pôde ser
conhecida pelos membros do Ibef-ES durante uma
visita técnica, no dia 31 de maio
Um grupo de associados do Instituto
Brasileiro de Executivos de Finanças Seccional Espírito Santo (Ibef-ES) realizou uma
visita técnica, no dia 31 de maio, à obra do
primeiro complexo empresarial hoteleiro do
Estado, o Vitória Business Shore, que está
em fase de conclusão pela construtora
Blokos Engenharia.
Durante a visita, seguida de um happy hour, foram conhecidos detalhes do
empreendimento, com destaque para as
inovações construtivas e tecnológicas do
complexo. O Vitória Business Shore é composto pelo hotel Caesar Business Vitória,
marca de padrão internacional do maior
grupo empresarial hoteleiro da América
Latina (Grupo Posadas); e pelo Corporate
Office, prédio comercial com a mais alta
tecnologia e capacidade para grandes corporações e escritórios.
A visita foi guiada pelo diretor da
Blokos, Elcio Cremonini, que também é membro do Ibef. Élcio destacou que o projeto foi
criado para atender as demandas de crescimento dos investimentos no Espírito Santo,
que vem atraindo dezenas de grandes empresas nacionais e internacionais.
Localizado na Enseada do Suá, o empreendimento da Blokos ocupa uma área
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de mais de 31 mil metros quadrados e conta com duas torres.
O hotel Caesar Business Vitória
possui 25 pavimentos, com 248
unidades de hotelaria para locação, e atenderá a turistas de negócios de todo o mundo. Será
composto de nove salas de reunião, três salas de convenção,
restaurante e health club.
Integrado ao hotel, está o
Corporate Office, a torre de escritórios e salas empresariais, que
conta com 19 pavimentos, sendo
O Vitória Business Shore está em fase de conclusão
15 destinados a grandes escritó- pela construtora Blokos Engenharia
rios, com áreas variando entre 95
e 381 metros quadrados.
O investimento no empreendimento é
Cada andar terá disponíveis 12 vada ordem de R$ 57 milhões. A obra, que cogas rotativas de garagem. A torre possuimeçou há três anos, terá a torre comercial
rá estrutura independente de telecomuconcluída em dezembro. Segundo Elcio Crenicações, utilizando os mais modernos e
monini, estão sendo finalizadas atualmente
completos equipamentos de tecnologia
as instalações hidráulicas, elétricas e de cada informação.
beamento estruturado.
As duas torres possuem 477 vagas de
Atuando há 25 anos no mercado de
garagem e acesso todo eletrônico, com deconstrução civil, a empresa capixaba Blokos
tectores de fumaça, sprinklers, escadas presEngenharia tem atuação em grandes estados
surizadas, chamadas inteligentes de elevadodo Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro e,
res e bombas de água e sistema de refrigerano Espírito Santo, está sendo a pioneira em
ção, que minimizam o consumo de energia.
empreendimentos desse porte.

Crescimento apoiado na sustentabilidade
Grupo de associados do Ibef-ES realizou
uma visita técnica à CST no dia 22 de
junho e teve a oportunidade de conhecer
sua linha de produção de placas e bobinas
de aço, além de saber um pouco mais
sobre o compromisso da Usina com o
desenvolvimento sustentável
A Companhia Sidergúrgica Tubarão
(CST), localizada no município de Serra, é
a líder mundial na produção de semi-acabados de aço de qualidade e tem capacidade de processar cerca de 5 milhões de
toneladas de aço por ano.Este número,
no entanto, com o projeto de expansão
iniciado em 2004, deverá aumentar em
50% no segundo semestre de 2006, elevando a capacidade de produção da empresa para 7,5 milhões de t/ano de aço. O
projeto representa investimentos da ordem de US$ 1 bilhão.
Para entender como funciona a produção de aço e conhecer a forma como a
CST vem atuando na sociedade, um grupo de 16 associados do Ibef-ES realizou
uma visita técnica à empresa, no dia 22
de junho.
Logo que chegaram à Usina, os associados foram recebidos pela Relações PúAv. Nossa Senhora dos Navegantes, 755,
Ed. Palácio da Praia, sl. 607 - CEP: 29050-420,
Enseada do Suá - Vitória-ES
Telefone: (27) 3227-7825  Fax.: (27) 3225-5381
e-mail: ibef@ibef-es.com.br
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Na foto ao lado, associados do Ibef-ES
em frente ao Centro de Educação
Ambiental da CST. Acima, pausa para
visita ao LTQ

blicas Danielli Gaioti, pela Assistente de Relações Públicas contratada Gilbia Portela,
e pelo gerente do Departamento de Meio
Ambiente e Comunicação Empresarial Robson de Almeida Melo e Silva, e seguiram
para uma visita ao Centro de Educação Ambiental, um espaço criado exclusivamente
para as práticas de educação ambiental,
com uma área total de 350 mil m2, que
conta com trilhas ecológicas animais como
borboletas, esquilos, gansos e sabiás.
Depois, o grupo assistiu ao novo vídeo da CST, que mostra a perspectiva da
sustentabilidade da sociedade e a visão de
futuro assumida pela empresa. O gerente
Robson fez então uma apresentação da
empresa, mostrando seu posicionamento
no mercado mundial de aço. Responsável
por cerca de 15 % da produção nacional, a
Companhia está entre as dez maiores exportadoras brasileiras, com uma carteira de
mais de 60 clientes em 18 países, e forte
participação no mercado interno.
Em contínua evolução, a CST produz
placas e laminados a quente (bobinas). Registra ainda um dos maiores índices de
reaproveitamento e comercialização de resíduos da siderurgia, com co-produtos
como o alcatrão, escória granulada de
alto-forno e a Acerita, empregada em
obras de pavimentação.
Robson ressaltou o trabalho da CST
como uma empresa compromissada com

o desenvolvimento sustentável, conceito que faz parte de seus valores,
sua estratégia e seu dia-a-dia. A sustentabilidade do negócio é assegurada pela CST por um modelo de gestão que
busca manter o equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental.
Por sua convicção de que uma empresa deve contribuir para a evolução contínua do ser humano, a CST mantém-se
comprometida com a valorização de seus
funcionários, que contam com um ambiente de trabalho favorável, e com o desenvolvimento da comunidade, em diversas ações e projetos externos.
Inaugurada em 1983 e privatizada em
1992, a CST acumula investimentos superiores a US$ 2,1 bilhões em atualização tecnológica, aumento de produção e enobrecimento do mix de produtos. Nos últimos
anos, registrou algumas alterações em sua
composição acionária, passando a integrar
o Grupo Arcelor  um dos maiores conglomerados siderúrgicos do mundo.
Após assistir a apresentação, o grupo
seguiu por uma visita panorâmica por toda
a indústria, onde conheceu a área de carvão, Coqueria, Altos-fornos 1, 2 e 3 (este
último, em construção), Sinterização, Aciaria e Laminador de Tiras a Quente (LTQ).
Na área do LTQ, em operação desde agosto de 2002, todos tiveram a oportunidade
de sair do ônibus e, acompanhados por um
especialista, aprenderam um pouco sobre
com funciona o equipamento. A visita foi
encerrada com um almoço no restaurante
central da Companhia.
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Wal-Mart é apresentado
a fornecedores
Supermercado chega a Vitória lançando o desafio para que as
empresas com potencial de fornecimento aumentem sua
produtividade para disputar mercado de forma mais competitiva

Wilson Mello Neto falou
sobre o desenvolvimento
dos fornecedores locais
junto ao Wal-Mart

Fornecedores de todo o
Estado estiveram presentes ao
primeiro almoço-palestra promovido pelo Ibef-ES este ano, no
dia 17 de maio, com o Vice-Presidente de Assuntos Corporativos do Wal-Mart Brasil, Wilson
Mello Neto, que falou sobre o
desenvolvimento dos fornecedores locais junto à empresa.
Inaugurando a sua primeira loja no Espírito Santo, o WalMart também está completando
dez anos de atividades no Brasil, marcados pela política de
preços baixos todos os dias,
princípio básico da empresa em
todo o mundo.
Segundo Wilson Mello
Neto, o objetivo de sua palestra
foi de desmistificar a empresa e
mostrar que, para conseguir
preços baixos, a empresa busca
identificar fornecedores com

produtos de qualidade e com
preços compatíveis.
Com mais de 3 mil fornecedores no país, Wilson destacou
que o Wal-Mart pretende identificar no Estado fornecedores locais, que podem inclusive ter a
chance de se tornarem nacionais
ou até mesmo globais. Ele ressaltou que não pretende criar expectativas neste sentido, mas citou casos bem-sucedidos como
na região nordeste do país, onde,
após a chegada do Wal-Mart, cerca de 30 fornecedores locais passaram a também ser nacionais.
Alguns fornecedores brasileiros, como o Café Bom Dia,
produzido em Minas Gerais, e as
toalhas de praia Artex, do sul do
país, já expandiram sua distribuição para as lojas do Wal-Mart
no mundo.
No dia 27 de junho, o WalMart no Espírito Santo, em parceria com o Sebrae, realizou uma
rodada de negócios com fornecedores capixabas pré-selecionados, para abastecer a unidade de Vitória.
Além da loja da Reta da
Penha, que será inaugurada dia
14 de julho, o Wal-Mart vem
tentando identificar uma área
para construção de outra unidade da loja, voltada para o setor

atacadista, no modelo San´s
Club. Com 151 lojas no Brasil e
mais de 28 mil funcionários, a
rede de supermercados pretende abrir dez novas lojas este ano
do Brasil, gerando mais de 3 mil
empregos diretos.
Presente em 11 países, o
Wal-Mart tem um faturamento
anual de US$ 285 bilhões, quase metade do PIB brasileiro, e é
o maior empregador privado do
mundo. Para oferecer os preços
mais baixos do mercado, o WalMart realiza pesquisas diárias
com seus concorrentes. Em
uma cesta de compras com 3
mil itens pesquisados, o WalMart é 7% mais barato que o
seu concorrente mais barato,
destaca Wilson.
Na hora da compra, se o
cliente for ao caixa como um
folheto mais barato de outro
supermercado, o Wal-Mart tem
como regra baixar o preço na
hora. Cobrimos qualquer oferta, ressalta o vice-presidente.
Outro diferencial é que o tempo máximo de espera em seus
caixas rápidos é de 5 minutos e
32 segundos. O Wal-Mart oferece ainda aos seus clientes um
cartão de crédito com taxas de
juros menores e sem cobrança
de anuidade.
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Banco do Brasil Private
Um banco à altura de suas conquistas
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Samarco oferece capacitação para
comunidades de Anchieta e Guarapari
Cursos já atraíram mais
de 2 mil interessados
que, com o
aperfeiçoamento
profissional, são
estimulados a montar o
próprio negócio

legenda

Mais de 600 pessoas capacitadas. Este é o
saldo do projeto Empreendedorismo e Geração
de Renda da Samarco
que tem como objetivo
o desenvolvimento das
comunidades localizadas no entorno da unidade da empresa no Espírito Santo. A iniciativa
faz parte do Programa
de Formação e Recupe- legenda
ração da Qualificação
Profissional, lançado em novembro
do ano passado.
A oportunidade vem chamando
atenção dos moradores de Anchieta
e Guarapari. A lista de interessados
inclui mais de 2 mil nomes. As pessoas procuram os cursos com a expectativa de aperfeiçoamento e geração de renda, esclarece o consultor de administração e recursos humanos da Samarco, Ralph Chelotti.
Muitos ex-alunos já estão colocando
em prática as técnicas aprendidas. O
número de pessoas que abriram seu
próprio negócio ou passaram a atuar no ramo, revela Chelotti, é muito
grande.
As aulas já capacitaram os moradores da região para atuarem como
barmen, saladeiras e na organização
de eventos. Para iniciantes e profissionais do ramo que procuram aperfeiçoamento, foi oferecido o curso
básico para cozinheiro. A preparação

de docinhos, bombons e trufas para
festas, salgados, pães e bolos caseiros, tortas doces e salgadas e a confeitagem de bolos artísticos também
já foram temas dos cursos. Para este
mês, o projeto beneficiará outras áreas para atuação dos profissionais em
cargos como porteiro de edifício,
manicure e garçom.
Os cursos são gratuitos e têm
carga horária que varia de 12 a 120
horas, com aulas nos turnos da manhã, tarde e noite, dependendo da
demanda. A triagem dos interessados, que devem pertencer às comunidades beneficiadas, é providenciada pelo líder comunitário de cada
região e passada para a Samarco. O
Programa de Formação e Recuperação da Qualificação Profissional é realizado com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(Senac) e o apoio das Associações de
Moradores de Anchieta e Guarapari.
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R OTEIRO DE LIVROS
O 8º Hábito - Da
Eficácia À Grandeza
Covey, Stephen R.
Editora Campus

Hoje em dia, não
basta somente ser uma
pessoa ou uma organização eficaz, mas são necessárias a realização, a execução apaixonada e a contribuição significativa, em uma
ordem de grandeza e dimensão diferentes.
Os sete hábitos para as pessoas altamente
eficazes continuam relevantes, mas Covey
afirma que os novos desafios e a complexidade com que nos deparamos em nossas
vidas e relacionamentos pessoais, em nossas famílias, em nossas vidas profissionais
e em nossas organizações são de uma ordem de grandeza diferente e exigem uma
nova atitude mental, uma nova habilidade, um novo conjunto de ferramentas, um
novo hábito.
Esse 8º Hábito é o de encontrar a
própria voz e inspirar outros a encontrar
a deles. Há um anseio profundo, inato,
quase inexprimível dentro de cada um de
nós para encontrar a própria voz na vida.
O propósito deste livro é dar ao leitor um
mapa do caminho que o leve dessa dor e
frustração à verdadeira realização, à relevância, ao significado e à contribuição
no novo panorama de nossos dias  não
apenas no trabalho e na organização, mas
em toda sua vida. Em resumo, ele o conduzirá até encontrar sua voz. Se o leitor
assim quiser, ele também o levará a um
grande aumento de sua influência, qualquer que seja sua posição  inspirando
outros a quem prezamos, sua equipe e sua
organização a encontrarem suas vozes e
aumentarem várias vezes sua eficácia,
crescimento e impacto. O leitor descobrirá que essa influência e essa liderança
nascem da escolha, não da posição ou do
status. O DVD que acompanha o livro inclui uma série de filmes curtos, muitos dos
quais mereceram prestigiados prêmios
nacionais e internacionais, e permitirão ao
leitor ver, sentir e entender melhor o conteúdo do livro.

Paixão Por Vencer
Welch, Jack
Editora Campus

Paixão por Vencer
(Winning) oferece respostas para as perguntas
mais desafiadoras com
que as pessoas se defrontam no trabalho e fora do trabalho. O objetivo de Welch é dirigir-se a leitores em
todos os níveis das organizações. Seu público abrange trabalhadores de fábrica, estudantes universitários e MBAs, gerentes
de projetos e executivos seniores. Welch
descreve seus princípios básicos em negócios e dedica quase todo o livro ao que realmente importa no trabalho  como liderar, como contratar e como progredir. Seu
propósito é ajudar todas as pessoas apaixonadas pelo sucesso.
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Despedida
Após dois anos desenvolvendo um trabalho dedicado e compromissado com o
Ibef-ES, a secretária executiva do Viviane Gáudio Morais está deixando
suas funções para prosseguir em
outros projetos.
Durante o período que esteve à frente da secretaria executiva, Viviane foi a responsável
pela execução, coordenação e
controle de programas sociais e
eventos, atendimento aos asso-

ciados, captação de
patrocínios e apoio ao
conselho diretor e diretoria setorial.
Em seu lugar, está
assumindo
Márcia
SantAna Silva, que dará continuidade ao trabalho bem-sucedido já desenvolvido pelo Ibef-ES. Os membros do
Instituto agradecem a Viviane pelo trabalho realizado e desejam boa sorte a
ela e a nova secretária executiva.

A NIVERSÁRIOS
Julho

01
02
07
09
10
17
20
29

Domingos Savio Rigoni
Délio Jose Prates do Amaral
Valcemiro Nossa
Milton Herzog de Oliveira
Deosdete José Lorenção
Rogério Gomes de Almeida
Jose Luiz Carvalho da Silva
Roberto de Figueiredo Rodriguez

Agosto
02 Claudia Emilia Lobato Pedrosa
03 Edvaldo Cani

A GENDA

Almoço-Palestra: O impacto da criminalidade urbana nos negócios
e na sociedade: diagnóstico, políticas e o papel do empresariado
Palestrante: Daniel Ricardo de Castro
Cerqueira - Economista e Pesquisador
do IPEA
Data: 20 de julho
Local: Cerimonial Itamaraty
Horário: 12 às 15 horas
Inscrição: R$ 45,00 (associados do IbefES e estudantes), R$ 70,00 (não associados) e R$ 480,00 (mesa corporativa
8 lugares)
Informações: www.ibef-es.com.br, reservas deverão ser feitas até o dia 18 de julho no e-mail bruno@ibef-es.com.br

05
06
07
09
10
10
12
16
17
18
20
23
25
28

Aristóteles Passos Costa Neto
Jesus Achtschim Miguez
Mauro Esteves de Barros
Wilson Roberto Nodari
Elcio Cremonini
Sergio Rogerio de Castro
Aridelmo José Campanharo Teixeira
Xerxes Gusmao Neto
David Cruz Junior
Pedro Alcântara Costa
Virgínia Maria Coser Teixeira
Dacio Benedito Brandao
Fernando de Castro Fonseca
Waldenor Cezario Mariot

Encontro

Sócio Esportivo
O Encontro Sócio
Esportivo do Ibef-ES já
está agendado para os
dias 18, 19 e 20 de novembro, no Aroso Paço
Hotel, em Pedra Azul. O
evento é destinado a confraternização dos associados com suas famílias. A
programação esta sendo
montada e a partir da 2ª
quinzena de julho estará
a disposição no nosso site.

N OVOS ASSOCIADOS
Esses são os mais novos associados do Ibef-ES:
 Alexandre Wernersbach Neves
 Fábio Paiva Scárdua
 Fernando Nascimento Zatta

 Osman Mendes de Magalhães
 Táurio Lucilo Tessarolo

O IBEF DEPENDE DE SUA PARTICIPAÇÃO. INDIQUE UM NOVO SÓCIO.

