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O grupamento de
ações traz benefícios
para as companhias:
maior liquidez das
ações e redução
de custos
A Abrasca, considerando os importantes benefícios que o grupamento de
ações pode trazer para as empresas
associadas, resolveu criar um grupo de
trabalho para estudar o assunto e fazer recomendações que permitam, às
associadas, aproveitar as assembléias ordinárias de 2004 para adotar procedimentos que conduzam ao
grupamento de ações.
O objetivo da elaboração do documento foi apresentar a sugestão de que
as companhias abertas aproveitem
suas assembléias ordinárias em 2004
para, sem maiores esforços ou custos,
realizar também uma assembléia geral extraordinária com o objetivo de
deliberar sobre o grupamento de suas
ações, melhorando as condições para
maior liquidez dos títulos em bolsa,
além de obter, como benefício adicional, redução de custos com o departamento de acionistas.
O grupo de trabalho foi composto por
membros das comissões técnicas da
Abrasca e o trabalho elaborado destaca que operações de grupamento de
ações podem ter dois efeitos benéficos
para as companhias. O primeiro é o aumento de liquidez das ações em bolsa,
uma vez que as ações podem ser cotadas em unidades, o que melhora a percepção do ativo pelos investidores. O
segundo refere-se à redução dos custos de cadastro das companhias abertas com as posições acionárias ínfimas,
ou seja, pequenos acionistas que sequer
tinham quantidades suficientes para
compor um lote de negociação em bolsa. O documento destaca, ainda, os procedimentos exigidos pela CVM para que
todos os acionistas possam, se desejarem, permanecer na sociedade.
O documento, distribuído a todos os
associados, tece comentários sobre os
seguintes tópicos: a liquidez das ações
de uma empresa, o valor de mercado, a
escolha do fator de grupamento, as
opções para a permanência como acionista, os avisos aos acionistas e seus
prazos, a destinação do crédito da venda das frações e um cronograma geral.
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Governança
corporativa: a visão
das companhias
abertas brasileiras
Foi divulgada, para discussão interna, a primeira minuta do documento elaborado pelo grupo de trabalho incumbido de estudar e propor as diretrizes para
posicionamento da Abrasca sobre
governança corporativa, de modo a orientar as associadas a adotarem um
modelo de gestão mais de acordo com
a realidade brasileira, devido principalmente à diferença entre as grandes companhias americanas e as brasileiras no
tocante ao controle acionário.
A motivação para a elaboração do
texto surgiu da necessidade de uma
posição da Abrasca acerca da
governança e dos diversos modelos
propostos. As companhias brasileiras
deveriam adotar um modelo que não
fosse calcado apenas em conceitos
importados, tendo como objetivo a
maximização do valor da companhia
com sustentabilidade.
A idéia proposta pelo grupo que elaborou o texto não é a produção de uma
cartilha detalhada e sim de um texto
programático contendo os princípios
fundamentais que deverão ser adaptados a cada empresa. Trata-se portanto, de um documento conceitual,
genérico, contendo um conjunto de
princípios gerais aplicáveis às empresas brasileiras, na visão da ABRASCA.
Cada companhia, considerando sua
realidade e suas peculiaridades, deverá desenvolver um modelo próprio e ,
oportunamente, divulgá-lo ao mercado.
O assunto será submetido ao crivo
das comissões técnicas e, posteriormente, a todos os associados, em um
fórum de debates, com a presença de
especialistas convidados, para afinal
ser submetido ao Conselho Diretor
para a aprovação final.

Índice de sustentabilidade
empresarial
O Conselho Diretor da Abrasca tomou conhecimento da criação do ISE
através de exposição feita pelo superintendente de Operações da Bovespa,
em reunião ocorrida no dia 18 de novembro de 2004.

A Bovespa é a primeira Bolsa de
Valores do mundo a possuir um índice
desta natureza por ela calculado.
Do ponto de vista metodológico,
serão elencadas as 40 empresas
que tiverem o maior desempenho com
base na média aritmética de todos
os quesitos, sendo portanto um índice
multissetorial.
Um dos pontos polêmicos da discussão residiu na prévia exclusão de setores como tabaco, armas de fogo e
bebidas alcoólicas.
O presidente da Abrasca ponderou
que não é justo a Abrasca não participar dos debates para a instituição do
referido índice, afirmando que esta seria a forma de evitar a ocorrência de
algumas distorções. Afinal, a Abrasca
fornece a matéria prima para o mercado de capitais e portanto devia fazer
parte da Comissão.
Foi manifestada a preocupação com
a responsabilidade assumida pela própria Bolsa em relação ao índice elaborado por ela e lembrado que algumas
indústrias, como a petroquímica e a siderúrgica, entre outras, são usualmente acusadas de poluidoras do meio ambiente, o que as obriga a ter gastos enormes na tentativa de minimizar tais efeitos poluidores. São elas, entretanto, também responsáveis pela manutenção de
grande quantidade de empregos e pela
existência de inúmeros produtos indispensáveis à vida moderna, dos quais
ninguém pensa em abrir mão, o que
pode ser considerado um paradoxo.

Incidência do
PIS/COFINS no
recebimento de juros
sobre capital próprio
Até início de 2003, o PIS, à alíquota
de 0,65%, e a COFINS, à alíquota de
3%, incidiam sobre todas as receitas
das empresas, de forma cumulativa.
Em 2003, o PIS (pela Lei n.10.637
de 30/12/2002) e a COFINS (pela Lei
n.10.833 de 29/12/2003) tiveram suas
alíquotas elevadas, respectivamente,
para 1,65% e 7,6%, sob a alegação de
compensar a mudança da sistemática
de cobrança que deixaria de ser cumulativa; ou seja, a base de cálculo deixaria de ser toda a receita para passar a
ser um valor líquido (receitas menos
despesas, inclusive financeiras).
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Em meados de julho de 2004, as
empresas foram surpreendidas pela
Lei nº 10.865/04 que afetava a base
de cálculo do PIS e da Cofins pela eliminação da dedutibilidade das despesas financeiras.
A Abrasca manifestou-se pronta e
energicamente contra a iniqüidade da
medida: despesas não dedutíveis e receitas tributadas a uma alíquota que
havia sido fortemente majorada (de 3%
para 9,25%) sob a alegação de eliminar a cumulatividade. Foi pedida a
volta do direito ao crédito das despesas financeiras.
Em julho de 2004, foi editado o Decreto n. 5.164, de 30/07/2004, que reduziu a zero as alíquotas do PIS e da
COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, com exceção das decorrentes de operações de hedge e das oriundas de juros sobre capital próprio. A
oneração dos juros sobre o capital próprio constitui inexplicável retrocesso no
tratamento tributário dos recursos com
que operam as empresas brasileiras.
Por decisão do Conselho Diretor, a
Abrasca deverá promover gestões junto ao Ministério da Fazenda e outras
autoridades relacionadas com a questão, para mostrar as possíveis conseqüências para o País.
Foi preparado, então, o texto abaixo reproduzido, que tem por objetivo
indicar os efeitos negativos do decreto
que manteve, por exceção, a iníqua
incidência do PIS/Cofins sobre os juros do capital próprio.
“O Decreto 5164/04 isentou todas as
receitas financeiras da incidência de
PIS e COFINS para os contribuintes
do regime não cumulativo, porém abriu
uma inexplicável exceção para os juros do capital próprio.
Assim, os acionistas pessoas jurídicas nacionais pagarão 9,25% (1,65%
de PIS e 7,6% de COFINS) sobre os
juros do capital próprio que receberem.
Ou seja, as pessoas jurídicas nacionais
são oneradas, enquanto as estrangeiras e as pessoas físicas não o são. E a
incidência é em cascata: nos grupos
empresariais em que há pirâmides de
holdings, o imposto vai incidindo quando os resultados forem sendo transferidos das empresas de baixo para as
de cima, havendo casos reais brasileiros de 6 camadas onde a tributação
acumulada atingirá 70,5%. O Decreto
5164 é uma contra-reforma tributária, porque estabelece uma hipercumulatividade dessas contribuições.

Trata-se também de um retrocesso na legislação tributária aplicável ao
mercado de capitais, porque agrava
profundamente a iniqüidade (que já
existia, mas era pequena) nas cargas
que incidem sobre os rendimentos provenientes das aplicações de renda fixa
e dos investimentos no capital das
companhias. Antes os credores pagavam 20% de impostos sobre seus rendimentos e os acionistas, quando pessoas jurídicas nacionais, 26,29%, no
mínimo. A partir do Decreto 5164, os
acionistas (que fazem investimentos de
risco e para sempre) são onerados tributariamente com 29,5% no mínimo,
quase o dobro da carga dos credores,
que foi reduzida para 15% nas aplicações a partir de 24 meses de prazo.
São os seguintes os efeitos do
Decreto 5164, resumindo os pontos
já levantados:
1) desorganização societária: empresas brasileiras serão compelidas a
desenvolver novos arranjos societários, não excluída a possibilidade efetiva de transferência de sedes de empresas para o exterior;
2) perda de arrecadação: desde
sua instituição, os juros remuneratórios
do capital próprio têm assegurado uma
arrecadação média anual, na fonte,
de R$ 2,9 bilhões, a preços de novembro de 2004; as medidas que serão
tomadas pelas empresas reduzirão
esta arrecadação;
3) desequilíbrios no perfil de
endividamento das empresas: inevitável que ocorra uma gradual conversão de capital de risco em capital de
empréstimo, com repercussões sobre
a dívida externa brasileira, depreciação
do rating e aumento da percepção
do risco Brasil;
4) comprometimento da política
de investimentos privados: o novo
quadro implicará uma engenharia financeira que preferirá aplicações no
mercado financeiro a investimentos
produtivos, afetando principalmente a
engenharia societária de possíveis inversões em projetos no âmbito das
parcerias público-privadas (PPP);
5) demanda em favor do restabelecimento da correção monetária
dos balanços: não se pode esquecer
que a instituição dos juros remuneratórios do capital próprio teve natureza compensatória à extinção da correção monetária no balanço das empresas, cujos efeitos perversos são sobejamente conhecidos;

6) demandas judiciais: a falência
do instituto dos juros remuneratórios do
capital próprio, conjugada com a
inexistência de correção monetária nos
balanços, certamente irá criar ambiente propício para a construção de demandas judiciais sob alegação de que
a perda constante do poder aquisitivo
da moeda, sem concomitante reconhecimento nos resultados das empresas,
assume caráter confiscatório, presumidamente inconstitucional.”

Comissões técnicas
aperfeiçoam o art. 177
do PL nº 3.741/00,
que cria o LALUC
O objetivo do §2º do art. 177 é fazer
com que a escrituração mercantil das
empresas possa ser elaborada segundo critérios tributários, permitindo que
o ajuste para produzir as demonstrações segundo as normas contábeis
e societárias.
O objetivo da alteração é relevante,
considerando que as normas tributárias e as legislações especiais contábeis
existentes são obstáculos à adoção,
pelas companhias brasileiras, dos padrões contábeis mais atualizados e,
principalmente, alinhados com a convergência buscada globalmente.
O texto proposto pelo PL 3741 para
o § 2 do Art 177 não era claro e eficaz
para promover a alteração desejada,
devendo, portanto, ser formulada uma
nova redação.
A nova redação deve estabelecer
que as demonstrações contábeis, dentro da nova sistemática, deverão incluir:
a) contabilidade mercantil feita com
base nos critérios tributários; b) LALUR
(não contábil) para os poucos ajustes
tributários que ainda se farão necessários; e c) lançamentos com base em
critérios contábeis e societários, incluindo normas da CVM.
Outro aspecto lembrado foi a preocupação com a Secretaria da Receita
Federal (SRF) que, no passado, autuou
as empresas que contabilizaram ajustes a valor presente glosando os débitos a resultado mas mantendo os créditos e tributando-os. Permanece a preocupação de como a SRF irá agir em
relação ao LALUC.
Após intenso debate com os membros das Comissões, foi finalmente
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aprovado o texto a seguir transcrito,
que foi encaminhado à CVM:
“Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos
da legislação comercial e desta lei e aos
princípios de contabilidade geralmente
aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo
e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis,
de efeitos relevantes, deverão indicá-la
em nota e ressaltar esses efeitos.
§ 2º As disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre atividade que constitui o objeto da companhia, que ensejem a utilização de
métodos ou critérios contábeis diferentes ou que determinem a elaboração
de outras demonstrações, não elidem
a obrigação de elaborar, para todos os
fins desta lei, demonstrações financeiras em consonância com o disposto no
caput deste artigo e deverão ser observadas mediante registro:
a) em livros auxiliares, sem modificação da escrituração mercantil; ou
b) na escrituração mercantil, desde
que sejam efetuados, em seguida à elaboração das demonstrações para fins
tributários ou da legislação especial, lançamentos adicionais que assegurem a
elaboração e a divulgação de demonstrações financeiras com observância ao
disposto no caput deste artigo, devendo ser essas demonstrações auditadas
por auditor independente registrado na
Comissão de Valores Mobiliários.”

fundos de recebíveis, sociedade de
propósito específico (SPE), debêntures
e comercial papers.
A percepção da Abrasca é de que,
com a estabilização da economia, o
crescimento desses títulos privados
acarretará um impulso econômico no
país e, como corolário, teremos a redução do espaço ocupado pelos papéis
públicos. Falta, ainda, incrementar o funcionamento de um mercado secundário para tais títulos, de modo a agilizar
as negociações e aumentar a liquidez.

Normas técnicas
do IBRACON em
audiência pública
A Canc realizou quatro reuniões, de
que resultaram 120 sugestões e comentários às seguintes normas do Ibracon
submetidas a audiência pública:
1ª) – provisões, ativos e passivos
contingentes;
2ª) – demonstrações contábeis –
apresentação e divulgação;
3ª) – apresentações de informações
financeiras por segmentos;
4ª) – contabilização de subvenções
governamentais.
A iniciativa do Ibracon em debater
com outras entidades interessadas
assuntos que serão transformados em
normas é muito bem recebida pela
Abrasca por dois motivos principais:
ajuda na divulgação da norma e contribuição para seu aperfeiçoamento.

Contribuição para
o aperfeiçoamento
Acesso a
financiamentos através do projeto de lei
do mercado de capitais das falências e a
recuperação das
Seguindo linha que vem norteando empresas em
sua atuação, a Abrasca tem procurado disseminar, a seus associados, in- dificuldades

formações sobre os instrumentos colocados à disposição das empresas
que desejam captar financiamentos.
No dia 29 de abril de 2004, foi realizada mais uma edição do seminário
“Funding em R$: Captação de Recursos em Moeda Nacional”.
Quinto evento sobre o mesmo tema,
o seminário abordou temas relevantes
para o atual estágio de nossa
economia, tais como: securitização,
4

A Abrasca realizou, com grande sucesso, o seminário “A Lei das Falências e a Recuperação de Empresas em
Dificuldades”, em São Paulo, no dia 12
de fevereiro.
Dirigido às áreas tributária, trabalhista, creditícia e falimentar de companhias abertas, instituições financeiras e
prestadores de serviços, o evento
objetivou contribuir para o debate de

idéias novas que aperfeiçoem o PL à
época em tramitação, com vistas à
expansão das oportunidades de trabalho, ao aumento da arrecadação tributária e à preservação das unidades
produtivas já instaladas.
O evento contou com a presença de
aproximadamente 150 pessoas. O assunto despertou muito interesse entre
os presentes, que fizeram muitas perguntas aos palestrantes. As avaliações
do seminário pelos participantes e conferencistas e o balanço pelos patrocinadores foram unânimes em refletir a qualidade do encontro. O Seminário teve a
participação do relator do projeto de lei
na Câmara, Deputado Osvaldo Biolchi,
e de advogados especialistas no assunto. Contou também com boa cobertura
da imprensa e da televisão.

Lei Sarbanes Oxley:
Comitê de Auditoria e
Controles Internos
Dois anos após sua criação a Lei
Sarbanes-Oxley ainda suscita dúvidas
quanto à implementação. Para ajudar
nas soluções das principais questões
levantadas, a Abrasca realizou dois
eventos, nos dia 04 de junho e 23 de
novembro de 2004, em São Paulo, sobre “Comitê de Auditoria e Controles Internos: preparando as companhias para
atenderem à Lei Sarbanes Oxley.”
A Lei Sarbanes-Oxley tem sido parte
importante do trabalho da Abrasca desde
que foi sancionada pelo Congresso dos
Estados Unidos, com requisitos que afetavam as companhias brasileiras emissoras de ADR. Naquela ocasião, final de
2002, a CVM incumbiu a Abrasca de conduzir debates sobre pontos relevantes da
referida lei e preparar um documento que
sintetizasse as posições e as reivindicações das empresas emissoras.
É importante ressaltar que os casos
que deram origem à Lei SarbanesOxley não tinham paralelo na realidade brasileira, já que nosso sistema
normativo se havia antecipado a muitas das medidas adotadas.
O documento entregue pela CVM à
SEC americana foi calcado em cima
do relatório apresentado pela Abrasca,
que era, em síntese, a manifestação
conjunta das companhias associadas
afetadas pela legislação.
A norma da SEC que regulamenta a
lei, divulgada em abril de 2003, atendeu
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quase que integralmente as proposições
levantadas pela Abrasca, principalmente no que tange ao Comitê de Auditoria.
Desde então, sensível às manifestações das associadas, a Abrasca tem
promovido oportunidades para o debate de aspectos da lei americana.
Para a montagem dos eventos a
Abrasca coletou, junto às companhias
associadas, as principais dúvidas, que
foram organizadas sob a forma de perguntas. O roteiro dos eventos, cuja preocupação maior foi enfatizar o enfoque
prático dos assuntos abordados, foi
montado para cobrir os dois tópicos
mais importantes, o comitê de auditoria e os controles internos, o que
foi amplamente atendido, na opinião
dos participantes.
A significativa presença de público
e o interesse demonstrado nos debates atestaram a oportunidade da iniciativa da Abrasca, focada em questões
práticas coletadas por consulta às nossas associadas.
Por sugestão das companhias
participantes, houve uma troca objetiva de informações sobre as decisões
e procedimentos que as empresas estivessem adotando com relação às
questões levantadas, com a finalidade
explícita de montar um termo de referência relativo às práticas de atendimento à Lei Sarbanes-Oxley, o que
pode oferecer mais segurança na tomada das decisões.

10ª Conferência
Anual da International
Corporate Government
Network
A Abrasca esteve presente na Conferência, considerado o maior evento
do calendário internacional sobre
governança corporativa, que foi realizada pela 1ª vez no hemisfério sul, de
07 a 09 de julho de 2004, na cidade do
Rio de Janeiro.
Compareceram cerca de 560 participantes, sendo 150 estrangeiros, para
ouvir a experiência de 50 palestrantes,
representando 16 países.
Registre-se também a presença dos
ministros José Dirceu e Guido
Mantega, e do presidente do Banco
Central Henrique Meirelles.
O evento foi considerado de muito
boa qualidade, dada a seriedade e a

transparência com que os assuntos
foram abordados. Tanto os empresários quantos os representantes dos fundos de investimentos presentes à Conferência demonstravam excepcional
interesse nos tema debatidos, participando ativamente. A Abrasca foi representada por Roberto Faldini, ex-presidente e membro do Conselho Diretor.

Artigos do
presidente da Abrasca
(Publicados na revista BANCO HOJE)
A LEI DAS FALÊNCIAS E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS
EM DIFICULDADES
“A ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas – organizou, em fevereiro último, um seminário para debater a Lei das Falências e a recuperação das empresas em dificuldades.
O projeto de lei que modifica a
legislação em vigor sobre falências
e concordatas está em fase final
de apreciação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, tendo
como relator o senador Ramez Tebet
(PMDB-MS).
Há 10 anos a nova lei, fundamental
para a modernização da estrutura econômica do País, vem sendo debatida.
Se já estivesse em vigor, a Parmalat
ainda poderia continuar suas operações, a despeito das dificuldades. O
projeto de lei foi encaminhado ao Congresso pelo então presidente Itamar
Franco. Teve vários substitutivos, recebeu mais de 400 emendas e contou
com a contribuição de um grupo de trabalho formado por especialistas em
Direito Comercial, parlamentares e representantes do Governo. As recomendações deste grupo entraram na versão final do relatório do deputado Osvaldo Biolchi (PMDB-RS), relator da
matéria na Câmara. Mas há muitos
pontos a serem aperfeiçoados.”
“Como apontado em um interessante estudo de Aloísio Araújo, professor
da Fundação Getúlio Vargas do Rio de
Janeiro, e Eduardo Luis Lundberg, consultor do Departamento de Estudos e
Pesquisas do Banco Central, a legislação de falências ainda em vigor
inibe o desenvolvimento do setor de
crédito, que em outros países alavanca tão bem a capacidade de investimento dos empreendedores.”

FINANCIAMENTO DA PRODUÇÃO
“São significativos para a economia
nacional os R$ 550 milhões de fontes
orçamentárias e não-orçamentárias e
os 14,5 bilhões do BNDES, Finep e
Banco do Brasil que compõem o
portfólio de recursos para investimentos da nova política industrial do governo Lula. Porém, não se pode esquecer que a maioria desse montante é
atrelada a fontes estatais de crédito e,
portanto, à dívida pública. Por isso,
além das medidas anunciadas pelo
ministro do Desenvolvimento, Luiz
Fernando Furlan, que merecem voto
de confiança, há lição de casa decisiva: deslocar o eixo do financiamento
produtivo ao mercado de capitais,
como nos Estados Unidos, Japão e
potências européias, onde há consagrada cultura de geração de recursos
para investimentos das empresas
de capital aberto por meio de investidores institucionais (seguradoras, fundos de pensão e pessoas físicas,
via emissão de ações, debêntures e
commercial papers).”
CORRUPÇÃO REDUZ
COMPETITIVIDADE
“As economias mais corruptas são
também as menos competitivas, segundo a Transparência Internacional. A informação consta da edição de janeiro
de 2004 da revista Latin Trade, da Latin
America Media Management (Miami/
EUA). O estudo, referente à América
Latina, demonstra que o Chile, com
muita vantagem sobre o segundo colocado (Uruguai) e imensa distância do
terceiro bloco, no qual se encontra o
Brasil, tem a economia menos corrupta
e mais competitiva do continente. No
outro extremo estão Paraguai e
Honduras. Nosso país ocupa o quarto
lugar, atrás da Costa Rica e à frente de
Argentina, México, Peru, Colômbia e
demais nações, mas muito próximo da
linha na qual o problema interfere de
forma incisiva na economia.
Diante da gravidade do tema - e
considerando que denúncias de
irregularidades continuam fazendo parte do quotidiano do Brasil -, é importante entender melhor todo o fenômeno. Nesse sentido, encontrei trabalho
primoroso, do doutor em Economia
pela Universidade de São Paulo Marcos Fernandes Gonçalves da Silva,
apresentado em maio de 2001, em
curso na Fundação João Pinheiro,
em Belo Horizonte.”
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MODELO CIVILIZADO
DE FINANCIAMENTO
“A dívida pública continua sendo um
dos graves problemas brasileiros. Na
tentativa de solucioná-lo, instituiu-se,
em especial a partir do primeiro governo do presidente Fernando Henrique,
uma blindagem monetária, intocável há
nove anos, considerando que o governo Lula, embora eleito com base na
promessa do crescimento, mantém
política similar. Responsabilidade fiscal, controle da inflação e serviço pontual da dívida são essenciais, mas não
bastam! Prova disto é que o Brasil tem
crescente credibilidade internacional,
razoável risco-país, superávit orçamentário primário no setor público e, em
contrapartida, alto índice de desemprego e morno nível de atividades.
Há vários indicadores do marasmo,
um deles muito real: a performance da
indústria gráfica, operando hoje com
capacidade ociosa de 33%. A produção de notas fiscais, embalagens, talões de cheques, cartões de crédito e
débito, manuais de automóveis e equipamentos eletrônicos - praticamente
estagnada em 2003 - é parâmetro preciso da economia. Assim, é necessário promover o crescimento, ativar a
produção e o consumo, criar milhões
de postos de trabalho, ou seja, realizar política econômica na acepção da
palavra. Nesse sentido, há uma série
de medidas urgentes e inexoráveis.”
ESTADISTAS E TECNOCRATAS
“O seu governo tem conseguido
melhorar a estrutura da dívida pública.
O país tem um superávit primário de
4,25% do PIB e vem melhorando muito a estrutura da dívida com a redução
da parcela atrelada ao câmbio. Acho
que está progredindo muito.” Ao contrário do que se pode imaginar, essa
avaliação feita pelo chefe da missão
do Fundo Monetário Internacional
(FMI), Phil Gerson, não se refere a
qualquer nação desenvolvida ou a
emergentes como Chile ou China, que
têm vencido o desafio de crescer. Trata-se de um elogio – tácito e real – ao
Brasil. Felizes e orgulhosos com a excelente performance nacional no âmbito do cumprimento das metas de
acordo com o FMI, empresários e trabalhadores brasileiros perguntam: será
que o especialista conhece os indicadores da economia real, do chão de
fábrica, como os índices assustadores
do desemprego no primeiro trimestre,
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recentemente divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE)? Preocupa-se o representante
do organismo internacional com a relação “crescimento demográfico
vegetativo/expansão da economia”?
Sabe ele que, com aumento
populacional em torno de 1,5% ao ano,
temos, a cada janeiro, cerca de 2,5
milhões de novos brasileiros para alimentar, educar, vestir e incluir socialmente? Será que tem consciência de
que 51% dos nossos milhões de desempregados são jovens na faixa entre 16 e 24 anos? Responder a essas
questões é fundamental na análise de
uma política econômica.”
INSTRUÇÃO 400: MENOS
UMA PEDRA NO CAMINHO
“Um dos grandes obstáculos para
que o mercado de capitais brasileiro
tenha o dinamismo requerido pelo seu
moderno universo empresarial foi removido. Certamente o instrumento divulgado representou grande avanço e
foi montado a partir das necessidades
do mercado. Trata-se da Instrução 400
da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), que simplificou os procedimentos para o registro de emissões, tornando-o menos burocrático, menos
demorado e caro e mais adequado ao
atendimento às necessidades das
empresas, quando buscam no mercado uma fonte legítima de recursos para
investimentos.
A 400 substitui a Instrução 13, que
tratava das ofertas primárias, e ficou
em audiência pública de outubro a dezembro de 2002. Levou tanto tempo
para ser elaborada por dizer respeito
a um tema complexo, que precisava
ser modernizado, mas sem sacrificar
regras básicas de segurança.
Pela antiga Instrução 13, um registro de emissão, em operação regular,
consumia pelo menos 120 dias - agora serão precisos 70 dias úteis, com
uma importante inovação: as exigências ao banco encarregado da operação serão feitas em ato único e conjunto pelas Superintendências de Registro e de Acompanhamento de Empresas da CVM. Mais: organizou mecanismos alternativos de oferta, como
o programa de distribuição (o chamado registro de prateleira), a distribuição
parcial e a possibilidade de registro
para uma oferta condicionada. Além do
mais, agradou ao mercado a opção de
distribuição de lote suplementar (green

shoe), pela qual o ofertante poderá
outorgar ao intermediário uma opção
de colocação de lote adicional limitado
a 15% da distribuição, se houver demanda para os papéis que justifique tal
caminho.”
GESTÃO SOCIETÁRIA VERSUS
GOVERNANÇA CORPORATIVA
“A legítima discussão sobre as melhores práticas para a gestão equilibrada de uma empresa, após abrir seu
capital, deve pautar-se pela premissa
de que ela cumpra seu objetivo social
mais amplo, de gerar riqueza, renda e
emprego, beneficiando acionistas de
todos os portes e a Nação.”
“A governança corporativa surgiu
nos EUA para restringir poderes dos
executivos profissionais nas empresas
de controle pulverizado, predominante naquele país e em boa parte da Europa, no grupo das grandes corporações. No Brasil, a pulverização de
capital não é tanta e os grupos de controle são mais definidos.”
“Os americanos têm problemas que
talvez possam ser enfrentados assim,
mas com a estrutura societária aqui
preponderante, o relacionamento entre os responsáveis pelo destino das
empresas apresenta outro tipo de equilíbrio, e a garantia de equidade e justiça a todas as partes demanda modelo
diferente.”
DEZ ANOS DE OBRA INACABADA
“Ao completar dez anos, neste julho
de 2004, o Plano Real, depois de percorrer o governo interino de Itamar
Franco, duas administrações seguidas
de Fernando Henrique Cardoso e um
ano e meio do mandato de Luiz Inácio
Lula da Silva, continua cumprindo a
missão precípua para a qual foi criado: manter a economia desindexada e
a inflação baixa. Entretanto, embora
tenha sido o mais bem-sucedido e duradouro pacote da história recente da
Nação, é permeado de equívocos, sobreviventes a distintos presidentes da
República, ministros e ideologias que
se sucederam no Planalto.
Os setores produtivos insistem em
não entender algumas das estranhas
equações que justificam a manutenção
dos juros em patamares tão elevados.
Considerando que isso conspira contra
a própria meta fiscal do governo, pois a
Selic é a base da remuneração dos títulos da dívida pública, a lógica obriga todos a depreenderem que os três gover-
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nos da era do Real sempre acreditaram
num fantasma chamado inflação de demanda. Ora, basta ver as estatísticas da
distribuição de renda e do desemprego
– que jamais estiveram em nível compatível com metas do crescimento econômico e justiça social – para exorcizar
o insólito argumento.
Por conta disso, o adjetivo “primário” agrega-se teimosamente ao termo
“superávit”, com o qual os sucessivos
governos ufanam-se pelo cumprimento de metas fiscais. Em dez anos, não
fossem os juros tão altos, talvez o setor público tivesse superávit de verdade, sem exercícios retóricos. As
elevadíssimas taxas, que também
comprimem a produção e o consumo,
são, portanto, o primeiro pecado capital do plano aniversariante.”
O ALERTA DESPERCEBIDO
“Enquanto o foco dos agentes produtivos e a preocupação de todos recaíam sobre o rebaixamento do Brasil no
ranking de competitividade do World
Economic Forum e no Índice de Confiança de Investimentos Externos Direitos, passou despercebido um grave alerta no âmbito do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID): os países
emergentes já não podem sustentar níveis de endividamento antes considerados seguros. Há menos tolerância à dívida nessas economias, nas quais as
chances de inadimplência são maiores,
mesmo quando a proporção dívida-PIB
é baixa.
Em palestra no BID, em Washington, Carmen M. Reinhart, economista
da Universidade de Maryland, afirmou
que o nível de aceitação da dívida é
baixo demais.
Indicou a possibilidade de nova onda
de inadimplência nos mercados emergentes, pois os governos sofrem de
intolerância ao pagamento da dívida.
Reinhart apresentou trabalho sobre
inadimplência, realizado em conjunto
com os economistas Kenneth S.
Rogoff, de Harvard, e Miguel A.
Savastano, do FMI. No conteúdo, há
argumento de que o índice entre dívida externa e PIB considerado seguro
é surpreendentemente mais baixo nas
economias emergentes do que nos
países industrializados.”
QUER O GOVERNO ENTRAVAR
O CRESCIMENTO?
“A carga tributária prevista pelo próprio Governo este ano, no que diz res-

peito apenas à esfera federal, deverá
representar 24,71% do Produto Interno Bruto (PIB), ou 0,9 ponto percentual
acima do registrado em 2003. Pior: o
aumento da carga no primeiro semestre vai se manter no segundo, de acordo com relatório de avaliação das receitas e despesas mandadas ao Congresso Nacional pelo Ministério do Planejamento na noite de 23 de julho.
Transformando os frios percentuais
em reais, verificamos que o Governo
já está contando oficialmente com R$
4,5 bilhões adicionais em impostos
apenas da esfera federal.
Apesar deste reconhecido excesso
de arrecadação, contudo, o setor privado recebeu um forte golpe, que teve
a agravante de vir de maneira inesperada: no bojo da Lei 10865/04, um documento extenso, o governo ofereceu,
como surpresa, a restrição à
dedutibilidade das despesas financeiras na base de cálculo do PIS e da
Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins).
Tal dispositivo, que entrou na lei sem
explicações ou fundamentação, eleva
substancialmente o custo do dinheiro
para as empresas. Trata-se de mais
uma evidência do divórcio entre o discurso e a prática.”

Artigos e comentários
de interesse das
associadas
Não-cumulatividade da COFINS: Lei
10.833, de 29 de dezembro de 2003
“Em vista da recente conversão da
Medida Provisória nº 135, de 30 de outubro de 2003 (“MP 135/03”) na Lei nº 10.833,
de 29 de dezembro de 2003 (“Lei nº
10.833/03”), destacamos os principais aspectos da nova redação que passarão a
atingir o contribuinte sujeito à sistemática
não-cumulativa da COFINS.
A nova sistemática passará a produzir efeitos em 1º de fevereiro de 2004
e poderá causar aumento substancial
da carga tributária para algumas sociedades, principalmente em relação ao
setor de serviços e às empresas que
estão no início da cadeia produtiva.
Continuam sujeitas ao sistema anterior, disciplinado pela Lei nº 9.718/98,
as pessoas jurídicas tributadas pelo
lucro presumido ou arbitrado;
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo SIMPLES; so-

ciedades imunes; operadoras de plano de saúde; securitizadoras de crédito; instituições financeiras; órgãos públicos; autarquias e fundações públicas e sociedades cooperativas.”
Pedro Anan Junior é advogado e
sócio do Escritório Stuber-Advogados
Associados; Juliana Grandino Latorre
é advogada e associada do mesmo
Escritório.
Panorama geral das inovações
que serão introduzidas pela
nova Lei de Falências no Sistema
Falimentar Brasileiro e as
propostas de alteração do
Código Tributário Nacional
“O Projeto da Nova Lei de Falências - Projeto de Lei nº 71/2003 (“Projeto”) e o Projeto de Lei Complementar
PLC nº 70/2003, que propõe alterações
ao Código Tributário Nacional para
adequá-lo às modificações da Nova Lei
de Falências (“Projeto de Lei Complementar”), introduzirão novos institutos
no sistema falimentar brasileiro, conferindo-lhe maior efetividade. Ambos
os Projetos aguardam aprovação no
Senado Federal e serão relatados pelo
Senador Ramez Tebet.
Diferentemente da legislação atual
(Decreto-Lei nº 7.661/75), cuja finalidade é nitidamente liquidatória, o Projeto
busca a efetiva recuperação de empresa em dificuldades e contém mecanismos jurídicos hábeis para promover a
reorganização das atividades empresarias, reestruturação de operações e
equacionamento de dívidas, viabilizando, dessa forma, a reabilitação econômico-financeira da empresa e a manutenção da atividade produtiva.
Em linhas gerais, o Projeto cria os
processos de recuperação extrajudicial
e judicial, sendo que este último substituirá a atual concordata preventiva, e
introduz relevantes modificações no
processo de falência, a exemplo da
eliminação da concordata suspensiva.”
Eduardo Martinelli Carvalho é
advogado associado de Pinheiro
Neto Advogados
As propostas de alteração do
Código Tributário Nacional e a
entinção do crédito tributário
nos casos de tributos sujeitos a
lançamentos por homologação
“Os dispositivos do Código Tributário
Nacional (“CTN”) que tratam do pagamento indevido de tributos e do direito à
sua restituição são os artigos 165 e 168.
7
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O artigo 165, inciso I, dispõe que o contribuinte tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição do tributo pago espontaneamente de forma
indevida. O artigo 168, inciso I, por sua
vez, estabelece que o prazo para que o
contribuinte pleiteie tal restituição é de
cinco anos, contado da data de extinção
do crédito tributário.
Por data de extinção do crédito tributário poder-se-ia entender a data de
pagamento do tributo indevido. Não é
tão simples assim, contudo. No caso
dos tributos cujo lançamento está sujeito à homologação do Fisco, que são
a imensa maioria em vigor hoje, o contribuinte antecipa o pagamento. Vale
dizer, o contribuinte tem à sua disposição todas as informações de que precisa para efetuar o cálculo e o pagamento do tributo. A partir do pagamento, o Fisco tem o prazo de cinco anos,
previsto no artigo 150, § 4º, do CTN,
para homologar o pagamento antecipado efetuado pelo contribuinte. Se o
Fisco nada fizer dentro desse prazo de
cinco anos, o pagamento antecipado
considera-se homologado, e “definitivamente extinto o crédito.”
Eduardo Martinelli Carvalho é
advogado associado de Pinheiro
Neto Advogados
Abrasca quer que empresários
integrem comissão prevista
na Lei das S.A.
“A principal questão levantada pela
Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) quanto ao Projeto de Lei 3741/00 - cujo principal objetivo é dar mais transparência às demonstrações financeiras das empresas
- é sobre a composição do conselho
que vai sugerir e formular regras a serem aplicadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Pelo projeto, a
CVM poderá estabelecer normas de
procedimento contábeis, medida hoje
restrita ao Congresso Nacional.
Porém, conforme o substitutivo ao
projeto de lei, essa comissão seria formada majoritariamente por contadores.
Na opinião do presidente da Abrasca,
Alfried Plöger, esse grupo deveria incluir também entidades empresariais,
como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação Brasileira
dos Bancos (Febraban).
“Nós queremos um grupo
polivalente e equilibrado “ , disse. Para
ele, o perfeccionismo dos contabilistas
pode afetar os aspectos fiscais, provo8

cando, por exemplo, um aumento de
tributos. “ Qualquer coisa que entrar em
termos de normas contábeis que prejudiquem os aspectos fiscais a reclamação será imediata,” destacou.
Entretanto, Plöger ressalta que uma
comissão desse porte é “ cara “ e que o
Conselho Federal de Contabilidade é a
única instituição com verba para isso.
“Mas é preciso convencê-la da necessidade de incluir outras entidades”.
A Abrasca também é contrária à
extensão da obrigatoriedade de divulgação das demonstrações financeiras
às empresas de grande porte que não
são constituídas sob a forma de sociedades anônimas. Para a entidade, isso
poderá encarecer as despesas
operacionais de empresas de toda uma
linha de produção, dos fornecedores
aos produtores, afetando os preços ao
consumidor final .
O projeto de lei está em trâmite na
Comissão de Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados e aguarda a
redação final do relator, o deputado
Armando Monteiro (PTB-PE).”
Paula Arend Laier, publicado no
Valor Online de 22/04/04
As assembléias de acionistas
por via eletrônica
“O desenvolvimento científico e
técnico, que a partir da segunda metade do século XVIII desencadeou a revolução industrial e modificou, profunda e radicalmente, o processo produtivo e econômico, transformando consideravelmente a vida social, intelectual
e política da humanidade, não foi, entretanto, capaz de alterar a arraigada
prática de exigir-se a assinatura dos indivíduos na formalização de contratos
ou para sacramentar acordos de vontade ou deixar patente suas manifestações volitivas.
No século XIX, no apogeu do estado liberal, a aposição da assinatura dos
contratantes nos instrumentos públicos
ou particulares, pessoalmente ou por
seus legítimos representantes, manteve-se imprescindível, formalidade essencial e absolutamente indispensável
sem a qual a avença sequer teria existência jurídica.
No século XX, em especial a partir
dos anos 50, a obrigatoriedade da assinatura, em papéis e documentos, de
toda e qualquer espécie e para todo e
qualquer fim, permaneceu intocada,
salvo em casos especialíssimos, como
na emissão de cheques e de cautelas

ou de certificados de ações, em que a
autenticação por processos mecânicos
ou eletrônicos passou a ser usual.
Fiel à tradição, a excelente Lei de
Sociedades por Ações brasileira - a Lei
das S.A -, quando elenca as formalidades essenciais referentes à
legitimação e representação do sócio
na assembléia geral (artigo 127) e à
lavratura de ata (artigo 130), exige que
o acionista assine, respectivamente, o
livro de presença e a ata dos trabalhos
e deliberações da assembléia.”
Jorge Lobo é advogado e doutor e
livre docente em direito comercial pela
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Transcrito do jornal Valor Econômico de 29/04/2004.
Mais uma reforma da Lei das S.A.
“Ao que consta, pretende-se mais
uma vez reformar a Lei das Sociedades por Ações. Se os deuses gregos
vivessem nos nossos tempos, certamente o suplício que imporiam a Sísifo
seria interpretar, analisar e aplicar as
sucessivas reformas da Lei nº 6.404/
76. Ainda que menos sangrento, não
seria menor o sofrimento do pobre herói mitológico, notadamente por perceber a progressiva perda de qualidade
técnica de tais iniciativas.
Como se sabe, a Lei nº 6.404/76,
certamente um dos grandes monumentos legislativos do nosso tempo, foi reformada em 1997, naquilo que se denominou uma “mini-reforma”. Ultimada
a mudança, imediatamente se apresentou nova proposta, cujo objetivo
inicial era, por assim dizer, reverter alguns aspectos relevantes das alterações introduzidas em 1997: quanto à
eliminação, em certos casos, do direito de retirada e, genericamente, da
oferta pública obrigatória em caso de
mudança de controle (resultantes de
uma necessidade circunstancial de interesse político, vinculada às
privatizações, e que certamente poderia ter sido objeto de lei especial).
A discussão legislativa da nova proposta, que resultou na Lei nº 10.303/
01, acabou levando-a a maior
abrangência, com alguns aspectos
extremamente positivos e modernos
como a arbitragem obrigatória de disputas societárias, recentemente replicado pelo direito italiano, ou a melhor
disciplina do cancelamento do registro
de companhia aberta. Por outro lado,
o novo texto inclui disposições definitivamente pouco claras, como aquela
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relativa aos direitos e vantagens das
ações preferenciais, que obrigou a
Comissão de Valores Mobiliários a um
imenso esforço interpretativo com vistas a sanar as lacunas relativas ao direito transitório.
O foco da nova reforma, agora, parecem ser as demonstrações financeiras,
que se pretende voltar a denominar de
demonstrações contábeis, olvidando-se
que as mesmas se destinam a informar
administradores e investidores, interna
e externamente, sobre a situação das
finanças da companhia, entendidas
como o seu patrimônio e o resultado de
suas operações. Talvez seja mais difícil, neste momento, criticar os tons nitidamente corporativos da mudança
quando nós, operadores do direito, orgulhosamente abrigamos na lei o conceito de negócio jurídico, mas não será
por esta mudança terminológica que as
companhias terão seus resultados melhor evidenciados.”
Paulo Cezar Aragão é advogado, sócio de Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados e ex-superintendente jurídico
da Comissão de Valores Mobiliários. É
também membro do Conselho Diretor
da Abrasca. Transcrito da revista Capital Aberto, edição de fevereiro de 2004.
Cédula de crédito é opção
para média empresa
“Mecanismo foi instituído em 1999
como parte do projeto do Banco Central de induzir à redução do “spread”
bancário. Ao lado dos Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios
(FIDCs), as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) florescem como a tendência de ‘funding’ para as empresas de
pequeno e médio portes, sem escala
para levantar recursos via lançamento
de dívida no Brasil ou no exterior. Só
neste ano, as emissões de CCBs chegam a R$ 304,7 milhões, 71% do realizado ao longo de 2003 e a previsão é
de que até dezembro totalizem R$ 1,3
bilhão, segundo estimativa da Central
de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip).
Com as emissões de debêntures e
bônus externos restritas a um seleto grupo de grandes corporações, o “middle
market”, segmento que concentra o
grosso das companhias brasileiras, tem
sido empurrado para fora do mercado
de capitais: as opções são o crédito bancário curto ou a sangria de caixa.
“Os custos excluem grande parte
das companhias do crédito barato e de

longo prazo”, disse o superintendente
de Engenharia e Produtos da Cetip,
Jorge Sant’’Anna, ao participar do seminário Funding em Reais - Captação
de Recursos em Moeda Nacional, promovido pela Associação Brasileira das
Companhias Abertas (Abrasca). “Com
os juros reais (para empresas) na casa
dos 20%, 60% das empresas brasileiras caem no auto-financiamento.”
De acordo com o técnico, é por conta dessas distorções que a indústria de
securitização e o mecanismo de CCBs
têm se desenvolvido. As CCBs foram
instituídas pela Medida Provisória
1.925 de 1999, em resposta ao projeto
do Banco Central (BC) de induzir a redução do ‘spread’ bancário. Trata-se de
um título que pode ser emitido por
empresas ou pessoas físicas e que
representa uma promessa de pagamento.”
Transcrito do jornal Gazeta Mercantil
de 30/04/2004.
Responsabilidade fiscal dos sócios
“A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o
entendimento da corte em relação à
responsabilização pessoal de sócios
ou administradores por dívidas tributárias da empresa. Ao analisar os embargos de divergência de uma discussão que envolve uma empresa de calçados do Rio Grande do Sul e a União,
a Primeira Seção julgou que os sócios
não respondem com seus bens por
dívidas fiscais assumidas pela empresa na qual mantêm sociedade.
De acordo com a seção, a responsabilidade de diretores, sócios, administradores ou o equivalente só ocorre quando caracterizada a dissolução irregular
da sociedade, se comprovada infração
à lei tributária pelo dirigente ou, ainda,
se agirem com excesso de poderes.
Além disso, o STJ considerou que o simples inadimplemento da empresa não
caracteriza infração legal.
Apesar de o entendimento do STJ
acompanhar as situações previstas no
Código Tributário Nacional (CTN) para
a responsabilização dos bens pessoais dos dirigentes de empresas em relação às dívidas tributárias, advogados
afirmam que a decisão é importante
porque hoje é cada vez mais comum
os fiscos, seja federal ou estaduais,
pedirem a inclusão do nome de sócios
e administradores como co-responsáveis pela dívida da empresa nas ações
de cobrança, o que asseguraria o pa-

gamento do débito caso o empreendimento não tivesse bens.”
Zinia Baeta - Transcrito do jornal
Valor Econômico de 30/04/2004.
Comunicação versus negação
“A COMUNICAÇÃO é, sem qualquer dúvida, um dos campos da atividade humana em que os progressos
da ciência, através da tecnologia, são
os mais visíveis. Uma de suas características essenciais é a enorme capacidade de provocar ou influenciar mudanças importantes - para melhor ou
para pior - em nossa sociedade. De
fato, qualquer um de nossos problemas
históricos começou a ser resolvido no
momento em que foi percebido como
problema e não é difícil comprovar que
quanto mais eficaz é a comunicação,
maior é o número de problemas que
começam a ser identificados, debatidos e resolvidos.
A COMUNICAÇÃO - entendida
como a divulgação de fatos, idéias e
opiniões capazes de influenciar nosso
estilo de vida - alcançou a condição de
mais poderoso agente de transformação da sociedade moderna. Mas para
que ela seja bem sucedida na esplêndida tarefa de criar uma sociedade
mais justa e mais feliz, precisa vencer
uma poderosa inimiga: a NEGAÇÃO.”
Lélio Lauretti é membro do Conselho
Diretor da Abrasca e presidente da Comissão julgadora do Prêmio Abrasca.
Mercado de ações
ganha mais atrativos
“Ações, fundos de ações e clubes
de investimentos. A redução da
alíquota de Imposto de Renda (IR) de
20% para 15% sobre os ganhos líquidos na compra e venda de ações, em
vigor desde 1º janeiro, deve estimular
ainda mais a entrada de pessoas físicas no mercado de renda variável.
No ano de 2004, a participação da
pessoa fisica chegou a representar quase 30% do volume de compra e venda
de ações na Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa). Em 2002, o percentual
registrado não passava de 20%. Aliadas à redução do Imposto de Renda
neste ano estão a expectativa de continuidade de abertura de capital das empresas e a estimativa de crescimento da
economia brasileira. Tudo favorável à
participação da pessoa física.
Mas, na avaliação de alguns profissionais de mercado, o incentivo fiscal do
governo deveria ter sido maior. “Uma
9

ABRASCA - RELATÓRIO DA DIRETORIA 2004

tabela de alíquota regressiva estimularia mais o mercado. Quem ficasse com
a ação por mais tempo, por exemplo,
pagaria menos imposto”, afirma Thomas
Tosta de Sá, coordenador do Comitê
Executivo do Plano Diretor, que reúne
19 entidades do mercado de capitais,
entre elas Bovespa, BM&F, Associação
Nacional dos Bancos de Investimentos
(Anbid) e Associação Brasileira das
Companhias Abertas (Abrasca).”
Adriana Aguilar. Transcrito do jornal
Valor Econômico.
Flexibilização das regras
para aplicações de investidores
estrangeiros no mercado
de capitais brasileiro
“Inicialmente convém esclarecer que
a definição de “investidor não-residente” (investidor estrangeiro), adotada pela
regulamentação em vigor, abrange as
pessoas físicas ou jurídicas, os fundos
ou outras entidades de investimento
coletivo, com residência, domicílio ou
sede no exterior. As normas que disciplinam as aplicações de investidores
não-residentes no mercado de capitais
brasileiro estão contidas na Resolução
n.º 2.689, de 26 de janeiro de 2000, do
Conselho Monetário Nacional.
Nos termos dessa regulamentação,
os recursos externos ingressados no
País por parte de investidores não-residentes devem ser normalmente utilizados em operações que envolvam a negociação (aquisição/compra ou alienação/venda) de ações, debêntures ou
outros valores mobiliários de companhias abertas em bolsa de valores, sistema eletrônico, ou mercado de balcão
organizado por entidade autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Nesse sentido, o caput do artigo 8º
da Resolução nº 2.689/2000 vedou
expressamente a utilização desses recursos em operações no mercado de
valores mobiliários decorrentes de
aquisição ou alienação: (i) fora de pregão das bolsas de valores, de sistemas eletrônicos, ou de mercado de
balcão organizado por entidade autorizada pela CVM, de valores mobiliários de companhias abertas registradas
para negociação nestes mercados; ou
(ii) de valores mobiliários negociados
em mercado de balcão não organizado ou organizado por entidades não
autorizadas pela CVM.”
Walter Douglas Stuber é advogado
e sócio do Escritório Stuber-Advogados Associados
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Alterações na Legislação
Tributária Federal –
Medida Provisória nº 206/04
“Foi publicada, em 09 de agosto de
2004, a Medida Provisória nº 206 (MP
206/04), anunciada pelo Governo Federal como parte do pacote de
desoneração tributária, cujo intuito é o
de desenvolver o investimento produtivo do Brasil, melhorar a estrutura do
mercado financeiro, incentivar a poupança a longo prazo, modernizar e
ampliar a estrutura dos portos brasileiros, entre outros.”
Pedro Anan Junior é advogado e
sócio do Escritório Stuber - Advogados
Associados
Juliana Grandino Latorre é
advogada e associada do Escritório
Stuber – Advogados Associados
Quadro preocupante:
uma aplicação conservadora
rendeu, nos últimos nove anos,
quatro vezes mais do
que a produção
“Da edição de domingo, 11, retiro de
grande jornal de São Paulo a notícia
encimada por este título: “Fundos
rendem 4 vezes mais que produção”.
Uma aplicação conservadora no mercado financeiro rendeu, nos últimos
nove anos, quatro vezes mais do que
o investimento produtivo no País,
além de ter pago muito menos impostos. Sobre a produção incidem até
61 tributos. Se uma empresa decide
fazer uma aplicação de prazo inferior
a 30 dias, arca com apenas seis. Estudo aponta que, de 17 setores
pesquisados entre 1995 e 2003, todos
tiveram rentabilidade média anual inferior à dos fundos DI. No período, as
empresas de capital aberto não financeiras alcançaram 3,6% de retorno,
contra 18,3% proporcionados pela aplicação financeira.
Já uma simulação feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário para a Folha, com base nos balanços de duas grandes companhias,
mostra que o imposto pago em cinco
anos chegou a 889% do lucro acumulado em um dos casos. No mercado
financeiro, teriam desembolsado
36,6% sobre os rendimentos.”
Paulo Brossard é jurista, foi deputado federal e senador pelo Rio Grande
do Sul, ministro da Justiça e ministro
do Supremo Tribunal Federal.
Transcrito do jornal DCI(SP) de
22/07/2004.

Contatos
com entidades
ABRAPP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR:
apoiou a Abrasca na realização do seminário “A Lei das Falências e a Recuperação de Empresas em Dificuldades”;
apoiou a Abrasca na realização do seminário “Ofertas Públicas – As Novas
Regras da CVM para Captação de Recursos no Mercado de Capitais”.
ACIONISTA.COM.BR: apoiou a
Abrasca na realização do seminário “A
Lei das Falências e a Recuperação de
Empresas
em
Dificuldades”
[677,678,683]; apoiou o 1° e o 2°
Workshop – Comitê de Auditoria e Controles Internos (Preparando as Companhias para atenderem à Lei
Sarbanes-Oxley); apoiou a Abrasca na
realização do seminário “Ofertas Públicas – As Novas Regras da CVM para
Captação de Recursos no Mercado de
Capitais”; apoiou a Abrasca no seminário “Funding em R$ – Captação de
Recursos em Moeda Nacional”.
ADEVAL: a Abrasca divulgou cursos promovidos pela entidade[677,682,690,698]; apoiou o 6° Encontro Nacional de Relação com Investidores e Mercado de Capitais.
ALBINO ADVOGADOS ASSOCIADOS: a Abrasca publicou artigo do Alexandre Zanotta, sócio do escritório,
sobre a nova norma para as ofertas
públicas de distribuição de valores
mobiliários [678]; publicou em seu semanal Sia & Cia artigo de autoria de
Eli de Almeida, sobre como tratar os
créditos da cofins não-cumulativa das
operações com receitas ou produtos
sujeitos a cumulatividade [683]; publicou o artigo do Marcelo Klug Vieira,
sócio do do escritório, sobre limitadas
argentinas autorizadas a emitir valores
mobiliários [697].
ANBID: apoiou o 6° Encontro Nacional de Relação com Investidores e
Mercado de Capitais.
ANCOR: apoiou o 6° Encontro Nacional de Relação com Investidores e
Mercado de Capitais.
ANDIMA: a Abrasca divulgou cursos
promovidos pela entidade com 20% de
descontos para associados da Abrasca
[680,691,697,702,725]; apoiou financeiramente o 6° Encontro Nacional de
Relação com Investidores e Mercado
de Capitais; organizou junto com a
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Abrasca o seminário “Ofertas Públicas
– As Novas Regras da CVM para Captação de Recursos no Mercado de
Capitais”; apoiou financeiramente o
seminário “Funding em R$ – Captação
de Recursos em Moeda Nacional”.
ANIMEC: apoiou o 6° Encontro Nacional de Relação com Investidores e
Mercado de Capitais.
APIMEC SP: apoiou a Abrasca na
realização do seminário “A Lei das
Falências e a Recuperação de Empresas em Dificuldades” [677,678,683]; a
Abrasca apoiou o seminário “O Conselheiro Profissional Independente, A
Democratização do Capital e os Resultados Finaceiros”, cujo presidente
Alfried Plöger realizou uma apresentação; apoiou o 6° Encontro Nacional
de Relação com Investidores e Mercado de Capitais; apoiou o 1° e o 2°
Workshop – Comitê de Auditoria e Controles Internos (Preparando as Companhias para atenderem à Lei
Sarbanes-Oxley); apoiou a Abrasca na
realização do seminário “Ofertas Públicas – As Novas Regras da CVM para
Captação de Recursos no Mercado de
Capitais”; apoiou a Abrasca no seminário “Funding em R$ – Captação de
Recursos em Moeda Nacional”.
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO
RIO DE JANEIRO: apoiou a Abrasca
na realização do seminário “A Lei das
Falências e a Recuperação de Empresas em Dificuldades” [677,678,683].
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE
SÃO PAULO: apoiou a Abrasca na realização do seminário “A Lei das Falências e a Recuperação de Empresas em
Dificuldades” [677,678,683]; apoiou a
Abrasca no seminário “Funding em R$
– Captação de Recursos em Moeda
Nacional”; cedeu suas instalações para
o seminários “Funding em R$ – Captação de Recursos em Moeda Nacional”
realizado pela Abrasca.
BANCO BRADESCO: recebeu
o Conselho Diretor da Abrasca, em
sua reunião de 22 de abril de 2004
[693]; apoiou financeiramente o seminário “A Lei das Falências e a Recuperação de Empresas em Dificuldades”
[677,678,683]; participou do grupo de
trabalho sobre a cotação unitária das
ações e da redução das posições
acionárias ínfimas[680]; apoiou
financeiramente o 6° Encontro Nacional de Relação com Investidores e
Mercado de Capitais; apoiou financeiramente o Anuário Estatístico das
Companhias Abertas.

BANCO DO BRASIL: recebeu o
Conselho Diretor da Abrasca, em sua
reunião de 15 de julho de 2004[703];
participou do grupo de trabalho sobre
a cotação unitária das ações e da redução das posições acionárias ínfimas
[680]; apoiou financeiramente o 6° Encontro Nacional de Relação com Investidores e Mercado de Capitais.
BANCO ITAÚ: participou do grupo
de trabalho sobre a cotação unitária
das ações e da redução das posições
acionárias ínfimas [680]; apoiou financeiramente o 6° Encontro Nacional
de Relação com Investidores e
Mercado de Capitais; apoiou financeiramente o Anuário Estatístico das
Companhias Abertas.
BARBOSA, MÜSNICH & ARAGÃO
ADVOGADOS: a Abrasca publicou
artigo de Paulo Cezar Aragão, sócio do
escritório, entitulado “Mais Uma Reforma da Lei das S.A.”.
BOVESPA: a bolsa cedeu suas instalações para seminários realizados
pela Abrasca (A Lei das Falências e a
Recuperação de Empresas em Dificuldades, Relatório Anual, Market Makers
– Formadores de Mercado) [678]; participou do grupo de trabalho sobre a
cotação unitária das ações e da redução das posições acionárias ínfimas;
apoiou financeiramente o 6° Encontro
Nacional de Relação com Investidores
e Mercado de Capitais; apoiou financeiramente o Anuário Estatístico das
Companhias Abertas.
CETIP: apoiou financeiramente o 6°
Encontro Nacional de Relação com
Investidores e Mercado de Capitais;
apoiou financeiramente o seminário
“Funding em R$ – Captação de Recursos em Moeda Nacional”.
CEMIG: apoiou financeiramente o
Anuário Estatístico das Companhias
Abertas.
CIA. VALE DO RIO DOCE: apoiou
financeiramente o 6° Encontro Nacional de Relação com Investidores e
Mercado de Capitais; apoiou financeiramente o Anuário Estatístico das
Companhias Abertas.
CITIGROUP: apoiou financeiramente o
6° Encontro Nacional de Relação com
Investidores e Mercado de Capitais.
CNB: apoiou o 6° Encontro Nacional de Relação com Investidores e
Mercado de Capitais.
COELHO DOS SANTOS CORRETORA DE SEGUROS: publicou artigo
do Fernando Coelho dos Santos, sobre o Seguro Garantia judicial e admi-

nistrativo tributário [685]; Abrasca publicou artigo do Fernando Coelho dos
Santos, sobre Ofertas Públicas de Distribuição de Valores Mobiliários [686].
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS: a Abrasca encaminhou sugestões à audiência pública sobre a
inclusão das EPE (Entidades de Propósito específico) nas demonstrações
contábeis consolidadas das companhias abertas [679]; o presidente da
autarquia, Sr. Marcelo Trindade, discursou no Conselho Diretor do dia 07 de
outubro, sobre os rumos da CVM em
sua administração; atendendo pedido
da CVM a Abrasca indicou representante para a 21ª Reunião do Grupo de
Trabalho Governamental em Genebra,
na Suíça; por solicitação do presidente da CVM, a Abrasca coordenou estudos para atualização da taxa de fiscalização; em 17 de junho, o superintendente de Normas Contábeis da
CVM, Antonio Carlos de Santana, participou da reunião conjunta das Comissões Técnicas da Abrasca sobre alterações ao PL n° 3741 que trata da parte contábil da Lei das S.A..
CONFERENCE CALL DO BRASIL:
apoiou financeiramente o 6° Encontro
Nacional de Relação com Investidores
e Mercado de Capitais.
CORPGROUP / THE MEDIA
GROUP : apoiou o 1° e o 2° Workshop
– Comitê de Auditoria e Controles Internos (Preparando as Companhias
para atenderem à Lei Sarbanes-Oxley);
apoiou a Abrasca na realização do seminário “A Lei das Falências e a Recuperação de Empresas em Dificuldades”
[677,678,683]; apoiou financeiramente o 6° Encontro Nacional de Relação
com Investidores e Mercado de Capitais; apoiou a Abrasca na realização
do seminário “Ofertas Públicas – As
Novas Regras da CVM para Captação
de Recursos no Mercado de Capitais”.
DELOITTE: apoiou financeiramente o seminário “A Lei das Falências e a
Recuperação de Empresas em Dificuldades” [677,678,683] .
DIÁRIO DE COMÉRCIO: recebeu o
Conselho Diretor da Abrasca, em sua
reunião de 11 de março de 2004 [685,
688]; apoiou a Abrasca no seminário
“Funding em R$ – Captação de Recursos em Moeda Nacional”.
DOW JONES: apoiou financeiramente o 6° Encontro Nacional de Relação com
Investidores e Mercado de Capitais.
ELISEU MARTINS: participou de
reuniões com as Comissões Técnicas
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e o Conselho Diretor da Abrasca para
debater alterações ao PL 3741 que trata da parte contábil da lei das S.A.;
compareceu também ao Conselho Diretor para falar sobre a harmonização
das normas contábeis.
ERNST & YOUNG: apoiou financeiramente o 1° e o 2° Workshop – Comitê de Auditoria e Controles Internos
(Preparando as Companhias para
atenderem à Lei Sarbanes-Oxley).
FEBRABAN: apoiou a Abrasca na
realização do seminário “A Lei das
Falências e a Recuperação de Empresas em Dificuldades” [677,678,683] .
FELSBERG ADVOGADOS: apoiou
financeiramente o seminário “A Lei das
Falências e a Recuperação de Empresas em Dificuldades”, e realizou palestra intitulada “Nova Lei das Falências
– Visão geral” [677,678,683] .
FIESP – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO: apoiou a Abrasca na realização do seminário “A Lei das Falências
e a Recuperação de Empresas em Dificuldades” [677,678,683] .
FIRJAN – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO: apoiou a Abrasca na realização do seminário “A Lei das Falências e a Recuperação de Empresas em
Dificuldades” [677,678,683] .
GAZETA MERCANTIL: apoiou financeiramente o 6° Encontro Nacional
de Relação com Investidores e Mercado de Capitais; apoiou o 1° e o 2°
Workshop – Comitê de Auditoria e Controles Internos (Preparando as Companhias para atenderem à Lei
Sarbanes-Oxley).
GREENBERG TRAURIG: apoiou
financeiramente o 6° Encontro Nacional de Relação com Investidores e
Mercado de Capitais.
IBEF – INSTTITUTO BRASILEIRO
DE EXECUTIVOS DE FINANÇAS: a
Abrasca apoiou o seminário “Market
Makers – Formadores de Mercado”,
cujo presidente Alfried Plöger realizou
uma apresentação.
IBEF-SP – INSTITUTO BRASILEIRO DE EXECUTIVOS DE FINANÇAS:
apoiou o 6° Encontro Nacional de
Relação com Investidores e Mercado
de Capitais.
IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO
DE GOVERNANÇA CORPORATIVA:
a Abrasca apoiou o 5° Congresso de
Governança Corporativa, onde o presidente Alfried Plöger realizou uma
apresentação; apoiou o 6° Encontro
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Nacional de Relação com Investidores
e Mercado de Capitais.
IBRI – INSTITUTO BRASILEIRO
DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES: apoiou a Abrasca na realização
do seminário “A Lei das Falências e a
Recuperação de Empresas em Dificuldades” [677,678,683]; apoiou o 1° e o
2° Workshop – Comitê de Auditoria e
Controles Internos (Preparando as
Companhias para atenderem à Lei
Sarbanes-Oxley); apoiou a Abrasca na
realização do seminário “Ofertas Públicas – As Novas Regras da CVM para
Captação de Recursos no Mercado de
Capitais”; apoiou a Abrasca no seminário “Funding em R$ – Captação de
Recursos em Moeda Nacional”.
IBRACON – INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTADORES: o Ibracon cedeu suas instalações para as reuniões
das comissões técnicas da Abrasca
[683]; recebeu a Comissão de Auditoria
e Normas Contábeis da Abrasca no dia
16 de julho de 2004 [708]; recebeu a
Comissão de Auditoria e Normas
Contábeis da Abrasca no dia 18 de outubro de 2004 [723]; a Abrasca apoiou a
reunião “Câmara de Governança
Corporativa”, onde o presidente Alfried
Plöger realizou uma apresentação.
ICSS SINDAPP: apoiou a Abrasca
na realização do seminário “A Lei das
Falências e a Recuperação de Empresas em Dificuldades” [677,678,683] .
INI – INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIDORES: apoiou o 6° Encontro Nacional de Relação com Investidores e Mercado de Capitais.
LACAZ MARTINS, HALEMBECK,
PEREIRA NETO, GUREVICH &
SCHOUERI – ADVOGADOS: a
Abrasca publicou em seu semanal Sia
& Cia o artigo de autoria de Alexandre
Siciliano e Ricardo Lacaz, entitulado “O
PIS e a COFINS e os Juros sobre o
Capital Próprio” [686] .
LÉLIO LAURETTI: presidiu a Comissão Julgadora do 6° Prêmio Abrasca e
realizou palestra na cerimônia de entrega
;a Abrasca publicou seu artigo, entitulado
“Comunicação versus Negação”.
LUZ PUBLICIDADE: apoiou a
Abrasca na realização do seminário
“Ofertas Públicas – As Novas Regras
da CVM para Captação de Recursos
no Mercado de Capitais”.
MOTTA, FERNANDES ROCHA
ADVOGADOS: Maria Lúcia Cantidiano, sócia do Escritório, realizou palestra na reunião da COMEC sobre a instrução CVM n° 400; apoiou a Abrasca

na realização do seminário “Ofertas
Públicas – As Novas Regras da CVM
para Captação de Recursos no Mercado de Capitais”.
NET COMUNICAÇÕES: apoiou financeiramente o Anuário Estatístico
das Companhias Abertas.
NEW YORK STOCK EXCHANGE:
apoiou financeiramente o 6° Encontro
Nacional de Relação com Investidores
e Mercado de Capitais.
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA: apoiou financeiramente o seminário “Funding em R$ – Captação de Recursos em Moeda Nacional”.
PERDIGÃO: participou do grupo de
trabalho sobre a cotação unitária das
ações e da redução das posições
acionárias ínfimas [680] .
PETROBRÁS: a companhia recebeu o Conselho Diretor da Abrasca em
sua reunião de janeiro de 2004 [681];
participou do grupo de trabalho sobre
a cotação unitária das ações e da redução das posições acionárias ínfimas
[680]; apoiou financeiramente o 6° Encontro Nacional de Relação com Investidores e Mercado de Capitais; apoiou
financeiramente o Anuário Estatístico
das Companhias Abertas.
PETROQUÍMICA UNIÃO S.A.:
apoiou financeiramente o 6° Encontro
Nacional de Relação com Investidores
e Mercado de Capitais.
PETROFLEX: apoiou financeiramente o Anuário Estatístico das Companhias Abertas.
PINHEIRO NETO ADVOGADOS:
recebeu o conselho diretor da Abrasca
no dia 26 de Agosto de 2004 [709];
apoiou financeiramente o seminário “A
Lei das Falências e a Recuperação de
Empresas
em
Dificuldades”
[677,678,683]; a Abrasca publicou artigo do Luiz Fernando Valente da Paiva e
Mila de Avila Vio, sócio e advogada do
escritório, sobre o panorama geral das
inovações que serão introduzidas pela
nova lei de falências [688]; publicou o
artigo do advogado associado, Eduardo Martinelli Carvalho, sobre as propostas de alteração do Código Tributário
Nacional e a extinção do crédito tributário nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação [688]; apoiou
financeiramente o 1° e o 2° Workshop –
Comitê de Auditoria e Controles Internos (Preparando as Companhias para
atenderem à Lei Sarbanes-Oxley).
PLANO DIRETOR DO MERCADO
DE CAPITAIS: a Abrasca é uma das
entidades da sociedade civil que se
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reuniram para defender um conjunto de
ações em prol do mercado, o conselheiro da Abrasca Thomás Tosta de Sá
é o coordenador do Plano [678] .
PR NEWSWIRE – UNITED
BUSINESS MEDIA: apoiou a Abrasca
na realização do seminário “A Lei das
Falências e a Recuperação de Empresas em Dificuldades” [677,678,683];
apoiou financeiramente o 6° Encontro
Nacional de Relação com Investidores
e Mercado de Capitais; apoiou o o 1° e
o 2° Workshop – Comitê de Auditoria
e Controles Internos (Preparando as
Companhias para atenderem à Lei
Sarbanes-Oxley); apoiou a Abrasca na
realização do seminário “Ofertas Públicas – As Novas Regras da CVM para
Captação de Recursos no Mercado de
Capitais”; apoiou a Abrasca no seminário “Funding em R$ – Captação de
Recursos em Moeda Nacional”.
RC Consultores: palestra proferida
por Paulo Rabello de Castro, na reunião
do Conselho Diretor realizada no dia 15
de Julho, no Centro Cultural Banco do
Brasil, intitulada “Brasil: como superar a
armadilha monetária-fiscal” [705] .
REVISTA CAPITAL ABERTO:
apoiou financeiramente o 6° Encontro
Nacional de Relação com Investidores
e Mercado de Capitais.
SABESP: participou do grupo de trabalho sobre a cotação unitária das
ações e da redução das posições
acionárias ínfimas [680] .
STUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS: a Abrasca publicou em seus
boletim Sia & Cia artigos de autoria de
Pedro Anan Júnior e Juliana Grandino
Latorre, sobre a não-cumulatividade da
Cofins.[680,683]; publicado artigo do
Walter Douglas Stuber, sobre as novas regras da Comissão de Valores
Mobiliários sobre as entidades de propósito específico [713] .
SUDAMERIS: apoiou financeiramente o Anuário Estatístico das Companhias Abertas.
TELEMAR: participou do grupo de
trabalho sobre a cotação unitária das
ações e da redução das posições
acionárias ínfimas [680] .
TRENCH, ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS: recebeu o Conselho
Diretor da Abrasca, em sua reunião de
07 de agosto de 2004 [716].
TREVISAN: apoiou financeiramente o Anuário Estatístico das Companhias Abertas.
THE BANK OF NEW YORK: apoiou
financeiramente o 6° Encontro Nacio-

nal de Relação com Investidores e
Mercado de Capitais.
THOMSON FINANCIAL INVESTOR RELATIONS: apoiou financeiramente o 6° Encontro Nacional de
Relação com Investidores e Mercado
de Capitais.
TOZZINI FREIRE TEIXEIRA E
SILVA: apoiou financeiramente o
seminário “A Lei das Falências e a
Recuperação de Empresas em Dificuldades” [677, 678, 683]; apoiou financeiramente o seminário “Funding em
R$ – Captação de Recursos em
Moeda Nacional”.
UNIBANCO: apoiou financeiramente o 6° Encontro Nacional de
Relação com Investidores e Mercado de Capitais.
VALOR ECONÔMICO: apoiou a
Abrasca na realização do seminário
“A Lei das Falências e a Recuperação de Empresas em Dificuldades”
[677, 678, 683]; apoiou a Abrasca na
realização do seminário “Ofertas Públicas – As Novas Regras da CVM
para Captação de Recursos no Mercado de Capitais”.
VARIG: participou do grupo de trabalho sobre a cotação unitária das
ações e da redução das posições
acionárias ínfimas [680] .
VIRTUAL COMUNICAÇÃO: apoiou
a Abrasca na realização do seminário
“A Lei das Falências e a Recuperação
de Empresas em Dificuldades” [677,
678, 683]; apoiou o 1° e o 2° Workshop
– Comitê de Auditoria e Controles Internos (Preparando as Companhias
para atenderem à Lei Sarbanes-Oxley);
apoiou a Abrasca no seminário
“Funding em R$ – Captação de Recursos em Moeda Nacional”.
ZACLIS, LUCHESI E SALLLES
TOLEDO ADVOGADOS: apoiou financeiramente o seminário “A Lei das
Falências e a Recuperação de Empresas em Dificuldades” [677, 678, 683] .

6º Prêmio Abrasca –
Melhor Relatório Anual
(edição 2004)
A Abrasca realizou a edição 2004
do prêmio Abrasca de melhor relatório
anual referente ao ano-calendário de
2003. Pelo terceiro ano concorreram
as companhias fechadas em categoria especial.
Instituído pela ABRASCA com o

objetivo de incentivar a elaboração de
relatórios com maior clareza, transparência, qualidade e quantidade de informações e caráter inovador, tanto na
apresentação expositiva quanto no projeto gráfico, a iniciativa conta com o
apoio da Bovespa, Apimec-São Paulo, IBRI, IBGC, Anefac, Animec e IbefSP, que constituiram o a Comissão
Julgadora, coordenada pelo economista e professor Lélio Lauretti.
O 1º Prêmio Abrasca foi conquistado pela Aracruz Celulose, em 1998. No
ano seguinte o vencedor foi o Banco
Itaú. A partir do terceiro, premiaramse os cinco melhores relatórios. Em
2000, a Petrobras conquistou o primeiro lugar. No 4º Prêmio Abrasca, a
Petrobras conquistou novamente o
lugar mais cobiçado. Ano passado, a
vencedora foi a Votorantim.
Já a categoria “fechadas” nasceu
como incentivo para que as empresas
começassem a preparar seus relatórios e se tornassem transparentes, vindo a facilitar futuras inserções no mercado aberto. A primeira empresa a conquistar o Prêmio foi a CCR, com o relatório anual referente a 2001. Ano passado, venceu a Natura.
O 6º Prêmio Abrasca-Melhor Relatório Anual teve este ano um número
7% superior de inscritos ao anterior,
totalizando 62 companhias abertas e
13 fechadas.
Foram contempladas as seguintes
empresas:
Categoria Companhia Aberta:
1º lugar, com 95,33 pontos
• Grupo Pão de Açucar
2º lugar, empatados com 92,33 pontos
• Suzano Bahia Sul Papel
e Celulose S.A.
• Companhia Siderúrgica
Belgo Mineira
3º lugar, com 91,66 pontos
• Brasil Telecom S.A.
4º lugar, com 91,33 pontos
• Companhia Vale do Rio Doce
5º lugar, empatados com 90,66 pontos
• Votorantim Celulose e Papel S.A.
• Perdigão S.A.
• Banco do Brasil S.A.
Categoria Companhia Fechada:
1º lugar, com 84,66 pontos
• Natura S.A.
2º lugar, com 79,66 pontos
• Camargo Corrêa S.A.
13
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6º Encontro Nacional
de Relações com Investidores e Mercado
de Capitais
Evento obrigatório no calendário
nacional, o 6º Encontro Nacional de
Relações com Investidores e Mercado
de Capitais reuniu 600 pessoas durante os dias 21 e 22 de junho último, em
São Paulo. Coube ao presidente da
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), Marcelo Trindade, a abertura,
ao lado de Antonio Duarte Carvalho de
Castro, 1º Vice-Presidente da ABRASCA no exercício da presidência, José
Luiz Acar Pedro, presidente do Conselho de Administração do IBRI e
Alfredo Setubal, presidente da ANBID.
A Sustentabilidade no Mercado de
Capitais e o papel estratégico do profissional de relações com investidores foi
o tema-guia do Encontro. A ética teve
peso preponderante nas discussões.
Palestrantes convidados destacaram o amadurecimento do mercado
brasileiro, com a adoção de políticas
de “disclosure”, discutiram as relações
de forma globalizada e destacaram alguns cases. “As empresas brasileiras,
em geral, vivem um momento de transição. É importante que tenham cidadania empresarial – atendimento de
exigências conflitantes — para se
viabilizarem no tempo e no espaço”,
sublinhou José Sérgio Gabrielli de Azevedo, diretor de R.I. da Petrobras.
Houve consenso na necessidade de
o País retomar o crescimento e na importância deste crescimento tornar-se
sustentável, passando necessariamente pelo mercado de capitais, como destacou o economista José Roberto Mendonça de Barros, sendo acompanhado no raciocínio por outros
palestrantes. Mendonça de Barros, no
entanto, advertiu para as dificuldades
sofridas pelas empresas voltadas exclusivamente ao mercado de interno,
em razão da perda de poder aquisitivo
da população e desemprego.
Maria Helena Santana, superintendente executiva de Relações com
Empresas da Bovespa, enxerga um
grau de melhora no cenário da economia nacional, a partir do segundo semestre de 2003. Em sua opinião, isto
se deve à evolução da regulamentação, velocidade do processo e
governança das novas empresas
14

listadas, como a Natura, América Latina Logística (ALL) e a GOL.
A tradicional Feira de Serviços mereceu destaque por sua importância
crescente no cenário do Encontro Nacional. É por ali que passam alguns dos
negócios entre profissionais e companhias abertas, sejam nacionais ou internacionais. Foi também por reconhecer a força e a mobilização do mercado, no evento, que empresas anunciaram novidades no mercado, como a
fusão da The Media Group com a Corp,
bem como a fusão de operações das
áreas “corporate” e “investor relations”
da Thomson.
A transmissão via “webcast”,
lançada no Encontro anterior, também
cresceu neste ano. Foram 600 “page
views”, nos dois dias, acompanhando,
ao vivo, os painéis diretamente do auditório. Nos horários de abertura, encerramento, “coffee break” e almoço,
passaram por um estúdio exclusivamente montado para dar suporte à
“webcast” 20 entrevistados tratando
de temas inerentes ao mercado como
Precificação de Debêntures, Plano
Diretor do Mercado de Capitais,
Brazil Day 2005, Educação Continuada, Responsabilidade Social, Perspectivas da indústria de Petróleo e as
Petroquímicas para este semestre,
entre outros.
Além da “webcast”, o trabalho
de assessoria de comunicação registrou a geração de 73 matérias em
rádio, TV, jornais e, sobretudo, agências de notícias. Revistas não estão
aqui computadas.

ção da Abrasca, formados por representantes de diversas entidades do
mercado de capitais, com o objetivo de
elaborar estudos para encaminhamento ao GT do Mercado de Capitais, órgão interministerial criado pelo Governo Federal. São eles:

3. Grupo de Trabalho
sobre “Financiamento ao
Acionista Minoritário”
Também item prioritário do Plano de
Ação 2004, o financiamento ao
minoritário tem sido objeto de propostas enviadas, isoladamente, por diversas entidades.

Plano Diretor do
Mercado de Capitais

Cenários
macroeconômicos

A Abrasca tem apoiado o Plano Diretor do Mercado de Capitais desde o
primeiro momento por entender que
ele, não somente diagnosticou com
propriedade as entraves e os anseios
do mercado de capitais, como também
por reconhecer sua condição privilegiada para atingir os objetivos.
Em 2004, o Plano Diretor do Mercado de Capitais avançou no sentido de
equacionar questões fundamentais
para o desenvolvimento do mercado de
capitais, dentro das prioridades
estabelecidas para o ano.
Assim, foram ativados três grupos
de trabalho técnicos com a participa-

A pesquisa promovida pela Abrasca
junto às suas associadas indicou uma
percepção otimista para o 1º semestre
de 2004, como era de se esperar. Assim, a demanda no setor, o crescimento
do PIB, o emprego no País, as exportações e os investimentos foram considerados em expressiva alta no semestre,
em comparação com o 2º semestre de
2003, enquanto que as estimativas para
os juros reais são de queda forte, e para
o índice de inflação, de estabilidade ou
queda, sem que nenhuma empresa declarante tenha apostado em alta.
Os demais itens – emprego no setor, preços no setor, câmbio real e ba-

1. Grupo de Trabalho sobre
“Estímulos à Abertura de Capital de
Empresas e Aspectos Tributários
das Companhias Abertas”
A abertura de capital de empresas
é o tema principal do Plano de Ação
2004. A constituição do GT faz parte
do esforço para reverter um quadro
extremamente negativo, pois nos últimos cinco anos mais de 200 empresas fecharam capital.
2. Grupo de Trabalho sobre
“Questões Tributárias do
Mercado de Capitais”
Trata-se também de item prioritário
do Plano de Ação 2004, e deve abordar questões importantes e delicadas
como, entre outras, a tributação sobre
ganhos de capital e sobre contas de
investimento, bem como o IOF sobre
negociação secundária de direitos
creditórios.
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lança comercial – alcançaram valores
mais comedidos, embora indicando
ainda posições otimistas.
Para o 2º semestre de 2004, a análise dos dados da pesquisa indicou que
existia boa dose de otimismo por parte
dos associados da Abrasca que responderam ao questionário. A demanda no
setor, o crescimento do PIB, o emprego
no País, a balança comercial e as exportações receberam a maioria das indicações de que deverão continuar crescendo. Entretanto, a grande maioria não
acredita que haverá aumento significativo na oferta de empregos em seu próprio setor, preferindo indicar a estabilidade dos índices do semestre anterior.
Também com relação ao índice de inflação, ao câmbio real, aos investimentos
e aos juros reais, a opinião de expressiva maioria é de que os índices se manterão estáveis, em relação ao 1º semestre, em contraste com o que pensavam
anteriormente.
Com os preços no setor, nota-se
um maior equilíbrio nos dados obtidos,
embora prevalecendo uma indicação
de alta.
Ressalte-se que a coluna de queda
apresentou, em toda a linha, baixos
percentuais, inclusive no que diz respeito aos juros reais, que pouca gente
acredita que vão baixar.

Novo representante
da Abrasca no CRSFN
O Diário Oficial da União do dia 15
de março de 2004 editou a portaria nº
100, do Ministro da Fazenda, que nomeia o Sr. João Cox Neto para representante da Abrasca no Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), com mandato até o
dia 14 de março de 2006.
O CRSFN, chamado coloquialmente
de Conselhinho, é o órgão que julga os
recursos contra as decisões do Banco
Central e da CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Ele é composto de 8
membros, sendo quatro indicados pelo
Governo e quatro por entidades da iniciativa privada entre elas a Abrasca.
João Cox Neto foi eleito na qualidade de Relações com Investidores da
Telemig e membro do Conselho Diretor da Abrasca. Ele substituiu o Sr. Aldo
V. Bertolucci que, por quatro anos, de
2000 a 2004, foi o representante da
Abrasca no Conselhinho.

Prêmio Mauá
O Banco do Brasil foi agraciado com
o Prêmio Mauá, concedido à melhor
companhia de capital aberto do ano.
Entregue desde 1976, o Prêmio
Mauá destaca as companhias que
melhor se relacionaram com analistas
e o mercado, através da transparência
e da qualidade das informações
divulgadas, de sua política de dividendos, de suas práticas ambientais e de
responsabilidade social e de sua
governança corporativa.
A premiação é concedida pela Comissão Nacional de Bolsas (CNB), com
apoio da Gazeta Mercantil, Jornal do
Brasil, Associação Comercial do Rio de
Janeiro (ACRJ), Associação Brasileira
dos Analistas do Mercado de Capitais
(ABAMEC) e Associação Brasileira das
Companhias Abertas (Abrasca).
O Prêmio foi entregue em solenidade
no Centro Cultural Banco do Brasil no
Rio de Janeiro, no dia 25 de outubro de
2004, sendo a segunda vez que o BB
recebe o prêmio, concedido há 28 anos.

Eventos promovidos
pela Abrasca
Almoço de confraternização com
a imprensa e parceiros de 2004 – 14
de dezembro de 2004 – Rio de Janeiro;
Almoço de confraternização com
a imprensa e parceiros de 2004 –
13 de dezembro de 2004 – São Paulo;
2º Workshop sobre “Comitê de
Auditoria e Controles Internos: preparando as companhias para atender à Lei Sarbanes – Oxley” – 23 de
novembro de 2004 – São Paulo;
Entrega do 6º Prêmio Abrasca –
Melhor Relatório Anual – 22 de setembro de 2004 – São Paulo;
VI Encontro Nacional de Relações
com Investidores e Mercado de
Capitais – 21 e 22 de junho de 2004 –
São Paulo;
1º Workshop sobre “Comitê de
Auditoria e Controles Internos: preparando as companhias para atender à Lei Sarbanes – Oxley” – 04 de
junho de 2004 – São Paulo;
Seminário “Funding em R$: Captação de Recursos em Moeda Nacional” – 29 de abril de 2004 – São Paulo;
Seminário “Ofertas Públicas: as
novas regras da CVM para captação

de recursos no mercado de capitais”
– 06 de abril de 2004 – São Paulo;
Seminário “A Lei das Falências e
a Recuperação de Empresas em
Dificuldades” – 12 de fevereiro de
2004 – São Paulo.

Abrasca na mídia
em 2004
O esforço de imprensa nesse ano
resultou no aumento de 8% das inserções da Abrasca junto à midia nacional, em relação ao ano passado. A
Associação conseguiu atrair o interesse e o foco da imprensa de 104 veículos de comunicação, entre impressos
e eletrônicos.
Durante o ano de 2004 foram
publicadas 503 notícias e 74 artigos,
totalizando 577 inserções, expressando os ideais da Associação. Do total
de matérias veiculadas, 554 ocuparam
os jornais, sites e agências, 8 em revistas, 5 em rádio e 10 em TV.
O destaque é o acréscimo de 7 matérias em programas na TV, chegando
à marca de 10 entrevistas envolvendo
a Abrasca no ano.
Os almoços de final de ano da
Abrasca para reunir e confraternizar
com a imprensa e parceiros têm, a
cada ano, se tornado um especial motivo de relacionamento. No mês de
dezembro reunimos 21 jornalistas, sendo 9 em São Paulo e outros 12 no Rio
de Janeiro.

Taxa de fiscalização
da CVM
A pedido do presidente da CVM, a
Abrasca coordenou estudos para a elaboração de uma proposta de atualização das taxas de fiscalização.
Para a discussão sobre esse assunto, foram convidados representantes
da Anbid, Andima, CNB e Bovespa,
cada um dos quais apresentou suas
propostas em estudo.
A visão da Abrasca é de que deve-se
reestudar a sistemática de cobrança da
taxa adotando como premissa inicial
promover uma elevação mínima da arrecadação da CVM. Deve-se também
atualizar a tabela de cobrança e criar
uma regra para fazê-lo anualmente, com
o objetivo de reestabelecer a diferenci15
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ação de contribuições entre contribuintes de diferentes portes, reduzindo, em
termos reais, os valores devidos hoje
pelas menores instituições.
Além disso, há dois objetivos específicos a serem perseguidos:
• estabelecer que, para fins de valor
máximo da taxa de fiscalização, a emissão consiste em um conjunto de séries;
• acabar com o pagamento em dobro
pelas sociedades uniprofissionais, caso
em que os profissionais que a integram
pagam como pessoas físicas e também
como membros da sociedade.

21ª reunião do
Grupo de Trabalho
Intergovernamental de
Peritos em Padrões
Internacionais de
Contabilidade das
Nações Unidas
Indicado pela Abrasca, o Sr. Geraldo Toffanello, da Gerdau S.A. e membro da CANC – Comissão de Auditoria
e Normas Contábeis da Abrasca, integrou a representação brasileira que
participou da reunião em Genebra,
Suiça, nos dias 27 a 29 de outubro de
2004, do referido grupo.
O Grupo de Trabalho Intergovernamental de Especialistas em Padrões Internacionais de Contabilidade e Divulgação de Informações
(ISAR), subordinado à Divisão de
Empresas Transnacionais e Investimentos da Conferência das Nações
Unidas para Comércio e Desenvolvimento, anualmente se reúne em
Genebra-Suiça com o intuito de promover a uniformização, em nível internacional, das práticas contábeis e
de divulgação de informações das
empresas transnacionais.
A Comissão de Valores Mobiliários
tem sido a representante do Brasil na
referida reunião; a delegação brasileira conta ainda com a participação de
representantes do Banco Central do
Brasil, Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil – IBRACON
e Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de
Capitais – APIMEC, além da Associação Brasileira das Companhias
Abertas – ABRASCA.
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A reunião neste ano, além de tratar
da atualização dos temas abordados na
reunião anterior, teve como agenda:
1. Análise, em nível internacional, do grau
de implementação das práticas de
governança corporativa, relativas à divulgação de informações, e do papel dessa divulgação no aumento do valor sustentável;
2. Análise da comparabilidade e da
importância dos indicadores sobre a
responsabilidade social das empresas;
3. Avanços ocorridos na normatização contábil nos países membros; e
4. Assuntos gerais, tais como: exposições de organismos econômicos ou profissionais (Internacional Accounting
Standard Board-IASB; European Federation of Accountants, European Commission, World Trade Organizatio, etc.).

Linha de atuação
contra o PL nº 1.129/03
que cria tributação
sobre dividendos
Encontra-se em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei n.º
1129/03, que revoga o art. 10 da Lei
nº 9429/95, que estabelece “a isenção
do imposto de renda sobre os lucros
ou dividendos distribuídos aos sócios
ou acionistas”. Assim, os dividendos
passariam a ser tributados.
As comissões técnicas da Abrasca
estudaram o assunto. As análises demonstram que a elevação da carga tributária nos rendimentos do capital próprio (dividendos ou taxa remuneratória
do capital próprio) estimula o financiamento da empresa por meio de instrumento de dívida, o que é pior para a
empresa e para a arrecadação tributária, e ainda aumenta o risco Brasil. O
estudo foi enviado para os deputados
autor e relator do PL.

EPE, uma vez que ela pode não ser
obrigada a produzir as informações que
deverão ser encaminhadas às companhias abertas. Além disso, a CVM exige
informações em BR GAAP, o que pode
ser problemático em casos de EPE
constituída no estrangeiro, em países
que sequer exigem elaboração de demonstrações financeiras.
A Abrasca, através da sua Comissão de Auditoria e Normas Contábeis
(CANC), estudou a minuta de instrução colocada em audiência pública
pela CVM. As observações e sugestões de alterações, encaminhadas na
ocasião à CVM, foram incorporadas ao
texto final, exceto uma (a de nº 2), que
foi entretanto objeto da Nota Explicativa
nº 6, anexa à Norma.
A principal inovação da Instrução
408, de 18/08/04, é a de exigir que as
companhias abertas passem a incluir,
em suas demonstrações contábeis
consolidadas, as entidades de propósito específico – EPEs, “quando a essência de sua relação com a companhia aberta indicar que as atividades
desta entidade são controladas, direta
ou indiretamente, individualmente ou
em conjunto, pela companhia aberta”.
Em outras palavras, adicionalmente
à obrigação de incluir nas demonstrações consolidadas os investimentos em
sociedades coligadas ou controladas (na
forma já regulada na Instrução CVM nº
247/96), e que por si só já incluiria as
EPEs efetivamente coligadas a ou controladas por uma companhia aberta,
passou a CVM a exigir, com esta instrução, a inclusão das EPEs, quando for
constatado que a companhia aberta
exerce sobre ela uma forma de controle
distinta da prevista no conceito de “controle societário” adotado pela legislação
brasileira, qual seja: preponderância nas
deliberações sociais, poder de eleger ou
destituir a maioria dos administradores
e uso efetivo de tal poder (Lei 6.404,
art 116, caput).
A Abrasca recebeu correspondência
da CVM agradecendo a colaboração.

Observações da
Abrasca incorporadas
à Instrução CVM 408

Adesões de associadas

A CVM colocou em audiência pública minuta de instrução que trata da
contabilização das EPE-entidades de
propósito específico nas demonstrações
financeiras das companhias. Um dos
pontos levantados refere-se aos problemas de obtenção das informações da

•
•
•
•
•
•
•

Tele Celular Sul Participação
Tam Linhas Aéreas
Tele Norte Celular Participações
Trevisan Auditores Independentes
Natura Cosméticos S.A.
Brasil Telecom S.A.
Suzano Petroquímica S.A.
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A Instrução
CVM 400 trata
das ofertas públicas
de distribuição de
valores mobiliários
A CVM divulgou a instrução CVM
400, que trata das ofertas públicas de
distribuição de valores mobiliários,
normativo longamente esperado e que
foi muito bem recebido.
Para divulgar as novas regras, a
Abrasca realizou, no dia 06 de abril de
2004, em São Paulo, o seminário “Ofertas Públicas – As Novas Regras da
CVM para a Captação de Recursos no
Mercado de Capitais”, com a presença de mais de 130 participantes.
O evento foi avaliado pelos participantes com um ótimo e proveitoso seminário, fornecendo-lhes informações
úteis para o desenvolvimento de suas
atividades profissionais.
O seminário abordou os seguintes
pontos importantes da Instrução:
• conceito de oferta pública
[art. 3, §1º]
• dispensa de registro de
oferta pública ou de um
de seus requisitos
[art. 4].
• oferta pública em mais
de um país
[art. 4, IV].
• análise simplificada
[art. 6].
• prazo de análise
[art. 8].
• registro de “prateleira”
[art. 11].
• possibilidade de oferta pública
com preços e condições diferentes
[art. 23].
• distribuição de lote suplementar
[art. 24].
• modificação ou revogação
da oferta de distribuição
[art. 25 ].
• Distribuição parcial
[art. 30].
• exigência de estudo de viabilidade
[art. 32].
• prévia consulta sobre a oferta
a investidoras (bookbuilding)
[art. 43].
• possibilidade de reserva [art. 45].
• cooperação da companhia em
distribuição secundária [art. 47].
• exclusão do controlador [art. 55].

Demonstrações contábeis
em 31 de dezembro de 2004 e de 2003
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais)

2004

2003

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Mensalidades a receber
Provisão para devedores duvidosos
Impostos a recuperar
Adiantamentos de salários e outros

11.105 112.324
253.246 207.412
23.200
(23.200)
467
467
3.287
268.105 320.203

TOTAL DO ATIVO

2003
(Reclassificado)

PASSIVO

PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado

2004
CIRCULANTE
Fornecedores
Credores diversos
Contribuições sociais
Obrigações tributárias
Provisão de férias
Cursos

918 100.000
248
6.129
6.472
2.382
2.362
19.005 25.104
8.922 24.337
37.356 158.523

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
Contribuições a apropriar
140.275 108.401
1.889
30.183
32.072

1.889
34.654
36.543

300.177 356.746

PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social
Superávit do Exercício

89.806 85.870
32.740
3.952
122.546 89.822
300.177 356.746

TOTAL DO PASSIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003
(Em reais)

RECEITAS ORDINÁRIAS
Mensalidades
Outras contribuições
DESPESAS ORDINÁRIAS
Pessoal
Gerais e administrativas
Depreciações
Despesas tributárias
Despesas financeiras
Receitas financeiras

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
Receitas com seminários e cursos
Despesas com seminários e cursos
Despesas com publicações
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

2004

2003

925.184
183.260
1.108.444

805.030
177.299
982.329

(332.013)
(700.656)
(9.270)
(16.732)
(1.673)
55.464
(1.004.880)

(377.355)
(687.073)
(10.179)
(35.071)
(2.413)
132.422
(979.669)

(70.824)
(70.824)
32.740

912.254
(869.062)
(41.900)
1.292
3.952

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003
(Em reais)

Em 1º de janeiro de 2003
Transferência do superávit acumulado
Superávit do exercício
Em 31 de dezembro de 2003
Ajuste de exercício anterior
Transferência do superávit acumulado
Superávit do exercício
Em 31 de dezembro de 2004

Patrimônio
social
566
85.304
85.870
3.936
89.806

Superávit
acumulado
85.304
(85.304)
3.952
3.952
(16)
(3.936)
32.740
32.740

Total
85.870
3.952
89.822
(16)
32.740
122.546

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

17

ABRASCA - RELATÓRIO DA DIRETORIA 2004

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003
(Em reais)

2004

2003

32.740

3.952

9.270
42.010
31.874
73.884

10.179
14.131
13.411
27.542

ORIGENS
Das operações
Superávit do exercício ..........................................................................................................................................................................................
Despesa que não afeta o capital circulante ..........................................................................................................................................................
■ Depreciação .......................................................................................................................................................................................................
Superávit ajustado ...............................................................................................................................................................................................
Aumento do resultado de exercícios futuros ........................................................................................................................................................
TOTAL DAS ORIGENS ........................................................................................................................
APLICAÇÕES:
Aumento do imobilizado ......................................................................................................................................................................................
Ajuste de exercício anterior ..................................................................................................................................................................................

4.799
16

TOTAL DAS APLICAÇÕES ....................................................................................................................

4.815

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE .....................................................................................................

69.069

27.542

268.105
320.203
(52.098)

320.203
832.042
(511.839)

37.356
158.523
(121.167)

158.523
697.904
(539.381)

69.069

27.542

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE
Ativo circulante:
■ No final do exercício .........................................................................................................................................................................................
■ No início do exercício ........................................................................................................................................................................................
Passivo circulante:
■ No final do exercício .........................................................................................................................................................................................
■ No início do exercício ........................................................................................................................................................................................

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE ....................................................................................................
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003
(Em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A ABRASCA  Associação Brasileira das Companhias Abertas, entidade sem finalidade de lucro, foi constituída em 21 de dezembro de 1971. São objetivos da Associação:
a) colaborar com os poderes públicos competentes, no aperfeiçoamento das medidas disciplinares do mercado de capitais e no que for de interesse geral das associadas;
b) colaborar com as entidades públicas e privadas vinculadas ao mercado de capitais, no aperfeiçoamento dos sistemas e atos relacionados com a emissão, distribuição, intermediação e
circulação de valores mobiliários ou títulos emitidos pelas associadas e quaisquer direitos a eles relativos;
c) participar, junto à Bolsa de Valores, na indicação dos representantes das Companhias Abertas nos Conselhos ou outros órgãos daquelas entidades;
d) promover e fomentar a troca, entre as associadas, de informações, experiências e técnicas;
e) realizar ou fazer realizar estudos, investigações e pesquisas técnicas e administrativas;
f) acompanhar a evolução do direito do mercado de capitais, no país e no estrangeiro;
g) coletar e divulgar informações e dados de interesse do mercado de capitais;
h) representar as Companhias Abertas, na forma permitida em lei, junto aos órgãos públicos do país ou quaisquer outras entidades públicas ou particulares, nacionais ou estrangeiras, em
assuntos relativos aos fins sociais;
i) divulgar, debater e promover o mercado de capitais ou a economia de mercado em sentido amplo junto a empresas não associadas e ao público em geral, que poderão participar de eventos,
cursos, seminários e de outras atividades promovidas pela Associação;
j) estabelecer convênios com outras entidades sem fins lucrativos para a realização de atividades que visem alcançar os objetivos da Associação;
k) colocar à disposição de outras entidades sem fins lucrativos, os serviços prestados nas suas finalidades institucionais.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A ABRASCA adota as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, adaptadas aos dispositivos legais e regulamentares, aplicáveis às associações civis sem finalidade de
lucro. As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas segundo as práticas contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei no. 6.404/76).
3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
3.1. Regime de apuração do resultado: A Associação utiliza o regime de competência dos exercícios para registro de suas operações.
Resultado dos cursos de atividades especiais - Prática contábil até 31 de dezembro de 2003: Até o exercício de 2003, os resultados dos cursos de atividades especiais eram
registrados diretamente no resultado do exercício.
Resultado dos cursos de atividades especiais - Prática contábil a partir de 1º de janeiro de 2004: A partir de 1º de janeiro de 2004, as receitas e despesas relacionadas com a
realização de cursos de atividades especiais são controladas em conta de passivo, até a data da conclusão dos mesmos.
3.2. Ativos e passivos circulantes: Os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos, encargos e variações monetárias até a data do balanço.
3.3. Aplicações financeiras: As aplicações financeiras estão demonstradas pelo seu custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, os quais são
calculados com base na taxa efetiva de aplicação e registrados em conta de receitas financeiras.
3.4. Permanente: Demonstrado ao custo corrigido monetariamente, até 31 de dezembro de 1995, sendo ainda o imobilizado depreciado pelo método linear, com base em taxas que
contemplam a vida útil-econômica dos bens.
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4. CAIXA E BANCOS
Bradesco S.A. - São Paulo ................................................................................................................................................................................
■ Bradesco S.A. - Rio de Janeiro ..........................................................................................................................................................................
■ SAFRA - Rio de Janeiro .....................................................................................................................................................................................
■ Banco do Brasil - São Paulo ..............................................................................................................................................................................
■

5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Fundos de aplicação financeira
■ Bradesco S.A. - São Paulo ................................................................................................................................................................................
■ Bradesco S.A. - Rio de Janeiro .........................................................................................................................................................................
■ Safra S.A. ..........................................................................................................................................................................................................
■ Sudameris do Brasil S.A. ..................................................................................................................................................................................
■ Concórdia ..........................................................................................................................................................................................................
6. IMOBILIZADO

Máquinas e equipamentos ..................................................
■ Computadores e acessórios ................................................
■ Móveis e utensílios .............................................................
■ Software ..............................................................................
■ Instalações ..........................................................................
■ Direito de uso de linha telefônica ........................................
■

Taxa
anual de
depreciação
10%
10% e 20%
10%
20%
10%

Custo
corrigido
50.395
111.034
13.422
2.719
8.507
3.000
189.077

Depreciação
acumulada
(37.179)
(100.782)
(11.031)
(2.113)
(7.789)
(158.894)

2004
959
9.113
748
285
11.105

112.324

2004

2003

15.864
1.101
133.172
14.849
88.260
253.246

2003
11.523
99.188
1.613

9.452
197.960
207.412

2004
Total
13.216
10.252
2.391
606
718
3.000
30.183

2003
16.115
10.706
2.827
1.149
857
3.000
34.654

7. CURSOS
2004
Cursos administrados para a Fundação Getulio Vargas
Receitas ................................................................................................................................................................................................................
Despesas ..............................................................................................................................................................................................................
■ Cursos de atividades especiais
Receitas ................................................................................................................................................................................................................
Despesas ..............................................................................................................................................................................................................

2003

(Reclassificado)

■

113.752
(87.913)

10.529.228
(10.504.891)

524.763
(541.680)
8.922

24.337

As despesas e as receitas relacionadas com a realização desses eventos são controladas em conta de passivo, até a data de conclusão dos mesmos, quando ocorre a liquidação financeira.
Até o exercício de 2003, os resultados dos cursos de atividades especiais eram registrados diretamente no resultado do exercício.
8. RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
Registra as contribuições dos associados a apropriar recebidas antecipadamente correspondentes à trimestralidade, semestralidade e anualidade que são transferidas para o resultado de acordo
com o período de competência.
9. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Serviços de terceiros .........................................................................................................................................................................................
■ Comunicação ....................................................................................................................................................................................................
■ Despesas Gerais ................................................................................................................................................................................................
■

2004
(455.030)
(56.090)
(189.536)
(700.656)

2003
(444.508)
(53.178)
(189.387)
(687.073)

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos administradores e associados  ABRASCA  Associação Brasileira das Companhias Abertas
1. Examinamos os balanços patrimoniais da ABRASCA  Associação Brasileira das Companhias Abertas, em 31 de dezembro de 2004 e de 2003, e as respectivas demonstrações do superávit,
das mutações do patrimônio social e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração.
Nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam; (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o
volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da associação; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e informações
contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ABRASCA Associação Brasileira das Companhias Abertas, em 31 de dezembro de 2004 e de 2003, o resultado de suas operações, as mutações do patrimônio social e as origens e aplicações de seus
recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2005
José Luiz de Souza Gurgel  Sócio-Contador  CRC RJ-087339/O-4  Trevisan Auditores Independentes  CRC 2SP013439/O-5 S RJ
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