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Resumo:

O presente trabalho tem por objetivo aprofundar a relação existente entre
a seleção de estratégias corporativas para diferentes unidades de negócio de
uma empresa diversificada e as técnicas de avaliação financeira utilizadas
para quantificar a agregação de valor que cada escolha individual acarreta ao
acionista. Esta relação está apoiada na identificação das variáveis críticas do
binômio estratégia-finanças ou variáveis críticas de relacionamento. Como caso
base para o desenvolvimento e aplicação dos resultados do trabalho, foi utilizada
a avaliação de um projeto de conservação de energia, denominado “Projeto de
Tarifa de Amarela”, de Gerenciamento pelo Lado da Demanda de uma empresa
que atua no setor de energia elétrica. Desenvolveu-se uma análise estratégico-
financeira para este projeto, utilizando-se, na avaliação estratégica, as matrizes
de avaliação de portfólio de unidades de negócio da GE/McKinsey e da ADL
e, na avaliação financeira, as métricas do EVA- Economic Value Added  e
MVA – Market Value Added. A partir dos resultados obtidos, pode-se constatar
que: (1) o projeto de tarifa amarela promove uma redução na demanda no
horário de ponta superior a 15,8 MW, atendendo portanto ao propósito técnico
de sua implementação; (2) o projeto de conservação de energia elétrica pode
gerar uma agregação de valor ao acionista compreendida no intervalo R$ 31,6
milhões a R$ 47,1 milhões, associado a estratégias naturais distintas , função
do posicionamento na matriz GE/McKinsey ; (3) o projeto pode gerar uma
agregação de valor ao acionista compreendida no intervalo R$ 38,1 milhões a
R$ 48,5 milhões,  associado a estratégias naturais distintas, considerando-se o
posicionamento na matriz ADL; (4) as variáveis críticas do binômio estratégia-
finanças não estão circunscritas aos direcionadores de valor da análise financeira
( valuation ). Elas devem ser identificadas para cada alternativa estratégica
em análise, sendo representadas por um subconjunto dos direcionadores de
valor acrescidos de outras rubricas das demonstrações financeiras que venham
a ser consideradas variáveis críticas de relação para a estratégia em estudo.
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Resumo:

Este trabalho ancora-se na aplicação da Política Nacional de Recursos
Hídricos no estado do Rio de Janeiro, enfocando o processo de implantação do
Primeiro Comitê Estadual de Bacia Hidrográfica — o dos rios Guandu, da
Guarda e Guandu-mirim, que abastecem mais de 7 milhões de pessoas.
Apresenta uma análise dos fundamentos e da prática da gestão dos recursos
hídricos, nos aspectos da descentralização, participação e integração no Comitê.
Detalham-se por meio de entrevistas, as percepções e atitudes referentes ao
uso e à gestão nos três segmentos: usuários, sociedade civil e gestores públicos,
além de usuários domésticos nos 13 municípios envolvidos. Foi detectado um
conformismo coletivo de que a falta d´água dever-se-ia a problemas na gestão
pública ou ao clima. Os usuários domésticos têm noção das atitudes
ecologicamente corretas, mas não as praticam, já nas indústrias reconhece-se
a relação das florestas com o ciclo hidrológico. A maioria concorda plenamente
que o governo tem que ser mais firme e que todos são responsáveis, apesar de
o governo ser o principal. A perspectiva encontrada de se abrirem arenas de
decisões dentro do Comitê é promissora, já que se delineia um grau de
maturidade dos gestores municipais, apesar das diferenças entre o Alto e o
Médio-Baixo Guandu. Contudo, a fragilidade encontra-se na integração e na
real descentralização a ser promovida pelos gestores e na evolução dos espaços
de legitimidade e da representatividade no Comitê, além da necessidade de
mobilização da sociedade para sua responsabilização numa gestão dos recursos
hídricos participativa, mais efetiva e duradoura.
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Resumo:

Associações microfaunísticas do Cretáceo Superior (intervalo
Campaniano – Maastrichtiano, objetivo principal do estudo) e Paleogeno das
bacias sinorogênicas de Cuba central e ocidental foram investigadas em 133
amostras procedentes de 9 seções aflorantes. Os foraminíferos e ostracodes


