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Metropolitana de Santiago. Produzidos na fábrica da Mercedes-Benz do 
Brasil, em São Bernardo do Campo, esse lote de veículos é resultado de 
uma venda conduzida pela Daimler Latina em parceria com a Kaufmann, 
distribuidor oficial de caminhões Mercedes-Benz no Chile. Com 24 anos 
de atuação no setor, a Transfich também se dedica à varrição de ruas e 
áreas verdes, como ainda de limpeza e conservação de espaços públicos. 
Além de Pudahuel, também presta serviços ao município de Conchalí. 
O Chile é um dos principais e tradicionais mercados de exportação dos 
veículos fabricados pela Mercedes-Benz do Brasil, sempre demandando 
produtos inovadores e com melhor custo benefício. 

E -  Relacionamento com Imprensa
A Negócios da Comunicação informa o início da votação para a pesquisa 
‘Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas 2021’. Comple-
tando onze edições a pesquisa busca identificar e premiar empresas que 
estabelecem um bom relacionamento com jornalistas de 30 diferentes 
segmentos da economia. 25 mil jornalistas do país são convidados a 
participar da pesquisa. Pela segunda vez em formato online, a premiação 
será realizada nos dias 29 e 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro, junto 
a quarta edição do Fórum de Jornalismo Especializado e do Fórum de 
Jornalismo Regional e Comunitário, também em sua quarta edição. 
A votação é promovida pelo Centro de Estudos da Comunicação, e 
pela Plataforma Negócios da Comunicação. Mais informações: (www.
advicecc.com).

F - Tecnologia Financeira
O CIAB Febraban 2021 será realizado entre os próximos dias 22 e 25, no 
formato digital e gratuito. Serão mais de 100 especialistas renomados que 
discutirão em cerca de 30 painéis temas ligados à inovação, ao futuro das 
instituições financeiras e ao uso de novas tecnologias no dia a dia dos nossos 
clientes bancários. O assunto principal será “Uma retomada conectada, 
sustentável e resiliente”, com abertura feita pelo presidente da Febraban, 
Isaac Sidney, que falará sobre como os bancos se adaptaram à crise de 
saúde mundial da Covid-19 e buscaram novas formas de negócio para 
minimizar os impactos da pandemia na vida dos brasileiros. Os presidentes 
de seis dos maiores bancos vão discutir iniciativas sustentáveis, conces-
sões recordes de crédito e o fortalecimento de canais digitais. Inscrições: 
(https://ciab2021.noomis.febraban.org.br/evento/ciabevento/ciab2021). 

G - Pessoas com Deficiência 
O Banco Santander está em busca de profissionais com deficiência em 
início de carreira que se identifiquem com a cultura da empresa. A mul-

A - Bolsas de Estudos
As inscrições para as bolsas de estudo do ‘Instituto Social para Motivar, 
Apoiar e Reconhecer Talentos, Ismart’, se encerram no próximo dia 17. 
O processo seletivo é voltado para estudantes talentosos que estejam 
cursando atualmente o 7º ou 9º ano do ensino fundamental e se enquadrem 
no perfil de baixa renda. São mais de 1200 oportunidades para os três 
projetos da instituição no ano letivo de 2022: ‘Ismart Online, Alicerce 
e Bolsa Talento na cidade de São Paulo’. Os pré-requisitos básicos são: 
ter idade entre 12 e 15 anos e renda familiar per capita de, no máximo, 
dois salários mínimos por pessoa. As inscrições, e mais informações, 
podem ser realizadas por meio do site (www.ismart.org.br).

B - PMEs do Setor Agro 
Estimular o fortalecimento de práticas de integridade e compliance em 
pequenas e médias empresas (PMEs) e cooperativas do setor agrope-
cuário, é o objetivo da Jornada Agro Íntegra. Os participantes poderão 
acessar, gratuitamente, conteúdo, treinamentos, mentorias especiali-
zadas e ferramentas práticas para lidar com os desafios relacionados 
ao tema integridade, proporcionando com que seus empreendimentos 
se tornem mais transparentes e competitivos. O compliance tornou-se 
imperativo para o desenvolvimento das empresas e significa estar em 
conformidade com normas, leis, regulamentos, políticas e diretrizes 
estabelecidas.  As inscrições estão abertas em: (https://www.gov.br/
agricultura/pt-br/centrais-de-conteudo/eventos/palestras-e-seminarios/
jornada-agro-integra).

C -  Benefícios Exclusivos
A Volvo Car Brasil deu início ao ‘Volvo Special Sale’, uma ação de vendas 
em todas as concessionárias da marca no Brasil que oferece descontos 
e benefícios exclusivos em veículos, acessórios e itens de lifestyle. O 
destaque é o SUV XC60. O modelo zero quilômetro terá descontos 
que podem chegar a até R$ 15.000,00, dependendo da versão. As 
concessionárias estão funcionando  seguindo todos os protocolos de 
segurança, com higienização especial nos veículos e no showroom. Mas 
os clientes que não quiserem sair de casa, podem acessar as opções 
remotamente por meio do Whatsapp, em que o cliente é direcionado 
para a concessionária mais próxima de sua residência. Saiba mais em: 
(www.volvocarsecommerce.com).

D - Exportação de Caminhões 
A empresa chilena Transfich já conta com uma frota nova de 18 caminhões 
Atego para coleta de lixo doméstico no município de Pudahuel, na Região 

tinacional iniciou o processo seletivo. São 43 oportunidades para a área 
de TI, como desenvolvedor backend, todas presenciais na cidade de São 
Paulo. Por serem vagas de entrada, os candidatos devem ter conheci-
mento de nível básico em programação ou com formação em tecnologia 
em andamento. Isso porque os contratados farão um treinamento online 
de backend e depois passarão pela experiência de capacitação. Todo o 
processo seletivo acontecerá de forma 100% online. Para conferir as vagas, 
basta acessar esse link: (https://vagas.taqe.com.br/santander-tecnologia/
it-developer-sao-paulo-pcd?utm_source=imprensa-taqe&utm_me-
dium=imprensa-taqe&utm_campaign=santander-tecnologia).

H - Desenvolvimento do Ecoturismo
O Governo de São Paulo lançou edital para concessão das áreas de 
visitação dos parques estaduais da Cantareira e Alberto Löfgren (Horto 
Florestal), ambos na Zona Norte da capital. A proposta prevê a cessão 
das áreas de uso público à iniciativa privada por 30 anos. O vencedor 
deverá revitalizar, modernizar a estrutura, implantar e diversificar a 
oferta de serviços, além de gerenciar e fortalecer a conservação destas 
áreas, respeitando normas ambientais especificadas em contrato e nos 
planos de manejos destas unidades de conservação. As ações visam 
fomentar o ecoturismo na região. Em destaque, a visitação ao mirante 
da Pedra Grande, que fica a mais de mil metros de altitude na Serra 
da Cantareira. O edital está em: (www.infraestruturameioambiente.
sp.gov.br).

I - Águas Termais
Empresa especializada em hospitalidade e entretenimento, que é 
responsável pelo desenvolvimento de projetos como o parque de neve 
Snowland, em Gramado, e a roda-gigante Rio Star, no Rio de Janeiro, a 
Gramado Parks está se preparando para mais um grande lançamento 
na Serra Gaúcha. Ao final deste mês, o primeiro parque aquático indoor 
da América do Sul estará pronto para receber visitantes. Batizado de 
Acquamotion, ele será inaugurado em Gramado, um dos principais 
destinos turísticos para as famílias no Brasil, e poderá ser utilizado o 
ano todo, mesmo durante as baixas temperaturas da região, uma vez 
que conta com águas termais naturalmente aquecidas e climatização 
especial, que garantem conforto térmico em qualquer clima. Saiba mais 
em: (www.acquamotion.com.br).  

J - Mês do Crédito
O Sebrae está realizando um conjunto de ações voltadas a orientar os 
empreendedores sobre questões relacionadas ao crédito e à gestão 
financeira de seus negócios. Uma das iniciativas é o lançamento do 
portal Radar Financeiro. A página traz uma série de conteúdos inte-
rativos sobre crédito e finanças, onde os usuários podem saber mais 
sobre as diversas opções de crédito existentes no mercado, entender 
se a empresa precisa – realmente – de um empréstimo, conhecer alguns 
mitos e verdades que envolvem o tema, além de acessar vídeos, textos e 
cursos online gratuitos sobre o assunto. Confira também, no Instagram 
do Sebrae, uma série de eventos online que serão realizados ao longo de 
todo o mês com especialistas convidados. Verifique em: (https://www.
sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/radar).

A responsabilidade da 
gestão de riscos e o 

modelo das três linhas

A gestão de riscos é um 
processo que requer a 
participação de todos

Não há como pensar nis-
so sem que todos da 
empresa compreen-

dam suas responsabilidades. 
Nesse sentido, vamos discutir 
o Modelo as Três Linhas divul-
gado pelo Institute of Internal 
Auditors - IIA, que objetiva 
estabelecer papéis e respon-
sabilidades de forma clara e 
coordenada no processo de 
gerenciamento de riscos e 
controle, buscando maximi-
zar os resultados e a mini-
mizar falhas e desperdício 
de recursos na organização. 

Em 2013 surgiu a primeira 
publicação do IIA sobre o mo-
delo das três linhas de defesa 
e, em 2020, uma atualização 
significativa no modelo alte-
rou seu nome, trazendo uma 
abordagem mais moderna, 
tendo em vista o número cres-
cente de organizações com 
complexidades diversas, bem 
como os riscos emergentes 
que vêm enfrentando. 

No processo de gerencia-
mento de riscos e controles, 
todos na organização devem 
ter papéis e responsabilida-
des definidos e as Três Linhas 
separam as áreas, funções e 
profissionais para que execu-
tem suas atribuições de forma 
coordenada e para que haja 
mais clareza de como seus 
cargos se encaixam nesse 
processo. 

A primeira linha é com-
posta pelos gestores das 
unidades operacionais e 
tem o papel de estabelecer 
e manter processos para o 
gerenciamento de operações 
e riscos de sua unidade de 
atuação, incluindo controles 
internos eficazes, além de 
garantir a conformidade com 
a regulamentação em vigor. 
Aqui, temos a expertise dos 
responsáveis pelos processos 
trabalhando a favor da identi-
ficação, avaliação e mitigação 
dos riscos: essa percepção 
demonstra que é um processo 
que requer o compromisso de 
todos de forma recorrente. 

Já a segunda linha é com-
posta pelas funções de ge-
renciamento de riscos, acom-

panhamento, orientação, 
conformidade, análise e 
controle, são as chamadas 
funções de assessoramento 
e apoio. Atua no desenvol-
vimento, implantação e me-
lhoria contínua das práticas 
de gerenciamento de riscos 
e controles internos, além de 
fornecer a primeira linha de 
apoio nesse processo, como 
sugerir, apoiar e auxiliar os 
gestores das unidades opera-
cionais no desenvolvimento 
de processos e controles 
para gerenciar alguns riscos 
específicos. 

Fornece as análises sobre 
a adequação e eficácia do 
processo de gerenciamento 
de riscos e controles, bem 
como monitora os riscos de 
desconformidade com leis e 
regulamentos. Aqui, temos 
funções e áreas que tem 
objetivo de controle, tais 
como as áreas de qualidade, 
segurança da informação, 
gestão de riscos entre outras. 
Apoiam no que diz respeito 
a alguns riscos específicos. 

Na terceira linha está a 
Auditoria Interna, que tem 
como função avaliar de for-
ma independente e objetiva 
a eficácia do processo de 
gerenciamento de riscos e 
controle, incluindo a forma 
como as primeiras e segundas 
linhas alcançam os objetivos 
em relação ao gerenciamento 
de riscos e controles. Para 
tanto, a Auditoria Interna 
deve ter acesso irrestrito às 
pessoas, recursos e informa-
ções de que necessita. 

Para uma efetiva gestão 
de riscos é fundamental a 
atribuição adequada de res-
ponsabilidade, bem como 
um processo efetivo de mo-
nitoramento, cooperação, 
comunicação e informação. 
Os órgãos de governança uti-
lizarão as informações sobre 
a gestão de riscos para que 
possam tomar suas decisões 
e avaliar se a sua estrutura de 
gestão de riscos é suficiente 
para garantir que os riscos 
estão devidamente identifi-
cados e gerenciados. 

(*) - É doutoranda em Educação, 
Mestre em Controladoria 

e Contabilidade Estratégica e 
professora de curso de graduação 

na área Contábil e Coordenadora de 
cursos de pós na FECAP. 

Luciana Barragan (*)

Antecedente de 
emprego da FGV 
subiu 4,7 pontos 

O Indicador Antecedente 
de Emprego (Iaemp), me-
dido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), apresentou 
crescimento de 4,7 pontos 
na passagem de abril para 
maio deste ano. Essa é a 
segunda alta consecutiva do 
indicador, que havia subido 
1,6 ponto de março para 
abril. Com esse resultado, o 
Iaemp chegou a 83,4 pontos. 

O indicador busca anteci-
par tendências do mercado 
de trabalho com base em 
entrevistas com consumi-
dores e com empresários 
da indústria e dos serviços. 
A principal contribuição 
para a alta deste mês veio 
do componente da Situação 
Atual dos Serviços. 

“A melhora nas expec-
tativas para o mercado de 
trabalho tem sido influen-
ciada pela flexibilização 
das medidas restritivas e 
do avanço do programa de 
vacinação. O cenário para 
os próximos meses parece 
ser de continuidade dessa 
retomada, mas ainda de ma-
neira gradual e com alguns 
riscos, em especial, o de 
novas ondas da pandemia”, 
diz o economista da FGV 
Rodolpho Tobler (ABr).

Setor recuperou parte das perdas ocorridas em março.

Os dados da Pesquisa 
Mensal de Serviços 
foram divulgados na 

sexta-feira (11) pelo IBGE. 
De acordo com a pesquisa, 
em abril o setor cresceu 
19,8% em relação ao mesmo 
período do ano passado e 
3,7% no acumulado do ano. 
No acumulado de 12 meses, 
no entanto, os serviços tive-
ram queda de 5,4%.

O setor ainda está 1,5% 
abaixo do patamar de feve-
reiro de 2020, ou seja, do 
período pré-pandemia da 
Covid-19. A receita nominal 
teve variação de 0,1% na 
comparação com março e 
altas de 22,4% em relação 
a abril de 2020 e de 4,7% 
no acumulado do ano. No 
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Serviços tiveram leve crescimento 
em abril no país, diz IBGE

O volume de serviços no país teve alta de 0,7% em abril, na comparação com o mês anterior. Com o 
resultado, o setor recuperou parte das perdas ocorridas em março (-3,1%)

momento em que decretos 
estaduais e municipais res-
tringiram o funcionamento 
de algumas atividades para 
controle da disseminação 
do vírus. Isso fez o consumo 
reduzir significativamente 
naquele mês. Então, em 
abril, houve um crescimento 
maior por conta da base de 
comparação muito baixa”, 
afirmou o gerente da pes-
quisa, Rodrigo Lobo.

O setor de transportes, ser-
viços auxiliares de transpor-
te e correio mantiveram-se 
estáveis, enquanto os outros 
dois segmentos tiveram que-
da: profissionais, adminis-
trativos e complementares 
(-0,6%) e outros serviços 
(-0,9%) (ABr).

acumulado de 12 meses, 
a receita apresenta uma 
perda de 4,9%. Na passa-
gem de março para abril, o 
crescimento foi puxado por 
duas das cinco atividades 
pesquisadas pelo IBGE: 

informação e comunicação 
(2,5%) e serviços prestados 
às famílias (9,3%).

“O resultado dos serviços 
prestados às famílias deve 
ser relativizado, já que em 
março eles caíram 28%, no 

Desestatização da Codesa trará 
R$ 1 bilhão em investimentos

O governo federal publicou 
as regras para a desestatiza-
ção da Companhia Docas do 
Espírito Santo (Codesa). A 
ação acontecerá por meio 
da venda de 100% das ações 
da estatal. O documento foi 
publicado no Diário Oficial da 
União da última quarta-feira 
(9). Segundo o Ministério 
da Infraestrutura, a previsão 
é que o leilão ocorra no últi-
mo trimestre de 2021, com 
expectativa de captação de 
investimentos de até R$ 1 
bilhão. O secretário Nacio-
nal de Portos e Transportes 
Aquaviários, Diogo Piloni, 
disse que a privatização chega 
em momento oportuno, já que 
o Brasil passa por uma situa-
ção de restrição fiscal e busca 
atrair novos investimentos. 

“A ideia é que tenhamos 
uma condição de competi-
tividade muito melhor, com 
portos muito mais dinâmicos, 
sem o peso trazido pelo mode-
lo de gestão estatal e também 
pelas flutuações políticas. 
O concessionário assumirá 
o negócio com a obrigação 
de realizar investimentos, 
com metas de melhoria de 
parâmetros de desempenho”, 
acrescentou. De acordo com 
as expectativas da pasta, a 

desestatização deverá gerar 
uma receita de R$ 480 milhões 
em outorgas fixas, somadas a 
R$ 770 milhões em outorgas 
variáveis - que serão pagas no 
prazo de 25 anos. 

Anda há a expectativa de 
dividendos de cerca de R$ 
480 milhões ao longo de 35 
anos - uma espécie de divisão 
de lucros que será devida ao 
governo federal por quem 
arrematar a Codesa. “A de-
sestatização vai gerar bons 
resultados para as cadeias 
logísticas que dependem des-
ses portos. A desestatização 
da Codesa mira serviços mais 
eficientes e dinâmicos, e vai 
gerar uma redução de custos 
logísticos para enfrentarmos 
um dos principais problemas 
do país: o custo de transporte 

de mercadorias”, afirmou o 
secretário.

Segundo o Ministério da 
Infraestrutura, as ações de 
desestatização são confluen-
tes com o novo marco do setor 
de transportes aquaviários BR 
do mar, que visa diminuir os 
custos logísticos e portuários 
do transporte de carga por 
cabotagem - a movimentação 
marítima que ocorre nas linhas 
da costa brasileira.

“O número de leilões feitos 
desde 2019 não encontra 
paralelo na história do setor. 
Foram 26 leilões - mais de R$ 
4 bilhões em investimentos au-
torizados. Temos ainda 17 ter-
minais para serem leiloados, 
o que resultará em mais R$ 
3 bilhões em investimentos”, 
afirmou o secretário (ABr).
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A privatização 
chega em 
momento 
oportuno, 
já que o 

Brasil busca 
atrair novos 

investimentos.


