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Oportunidades emergentes
O exercício de navegar
em busca de oceanos azuis

Nos mares da competição
Os autores de “A Estratégia
do Oceano Azul” falam sobre
a reinvenção da concorrência
Um novo DNA
As lições das empresas que estão
à frente da revolução digital
Globalização tributária
Na nova era da transparência,
a fiscalização não tem fronteiras

Mensagem ao mundo corporativo

“A influência das empresas, hoje,
não está menor. Muito ao contrário,
são as organizações que detêm o
papel de catalisar as transformações
e potencializar os benefícios para
todo o mercado e a sociedade.”
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Tempo de mudanças
A sociedade passa por uma grande transformação
em diversos aspectos. Preocupações com ética,
cidadania, diversidade, sustentabilidade e qualidade
de vida, entre outros fatores, são cada vez maiores.
Além disso, as empresas têm sido convidadas,
diariamente, a responder a outros questionamentos.
Como lidar melhor com a concorrência em um
mercado em que novos modelos de negócios
e novas dinâmicas econômicas têm acirrado a
competição? Dentro de um ambiente em que há
pressões de todos os lados, de que maneira reagir?
Uma boa resposta pode estar nos “oceanos azuis”.
Esse conceito foi elaborado há dez anos pelos
professores da Insead Business School, W. Chan Kim
e Renée Mauborgne, autores da obra “A Estratégia
do Oceano Azul”. Não poderia ser mais atual –
aliás, desde que foi lançado, o livro é um grande
norteador para os líderes empresariais. Por isso, é
com grande satisfação que, nesta edição de Mundo
Corporativo, trazemos uma entrevista com os
autores a respeito de como empregar a busca
por oceanos azuis no momento atual.

O melhor caminho nesse contexto é promover a
mudança, em vez de ser vítima dela. Para isso, devese entender os anseios dos públicos de interesse
e descobrir novas maneiras de operar e fazer
negócios. As pessoas, hoje, buscam reconhecer seus
princípios e valores nos locais em que trabalham e
nos produtos e serviços que adquirem. Quem não
se alinhar a esse anseio poderá perder talentos,
mercado e oportunidades. Não basta, porém,
tomar medidas pontuais: é preciso que as ações
sejam consistentes e verdadeiramente alinhadas ao
propósito e à estratégia do negócio.
Por esse motivo, nesta edição de Mundo
Corporativo, também nos propusemos a discutir
a transformação dos negócios de forma mais
ampla, por outros pontos de vista. Tecnologia,
conectividade, engajamento, conformidade e
estratégia, temas aqui abordados, são faces desse
movimento. É importante ressaltar, outra vez, essa
importante questão: como encará-los? Riscos ou
oportunidades?
Tenha uma boa leitura!

É muito importante entender de que forma é possível
remodelar o cenário ao redor. A influência das
empresas, hoje, não está menor. Muito ao contrário,
são as organizações que detêm o papel de catalisar
as transformações e potencializar os benefícios para
todo o mercado e a sociedade. O ambiente digital
amplificou o efeito e a própria capacidade das
empresas em se posicionar e serem simultaneamente
impactadas. Esse cenário pode ser encarado como
risco, mas, também, pode ser visto como uma
oportunidade única.

Juarez Lopes de Araújo
Presidente da Deloitte
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Sobre esta edição

Ouvir para compartilhar

“É uma força criativa”, disse um dos mais renomados
psicanalistas americanos, Karl Menniger, sobre o
ato de ouvir. Para ele, quem ouve é impulsionado
por aquele que fala. Quem é ouvido, por sua vez,
se revela e se torna maior. É uma transformação
em duas vias, que enriquece ambas. Ao longo
de sua história, Mundo Corporativo buscou
intermediar um processo semelhante ao dar espaço
a vozes inspiradoras sobre questões críticas para o
empresariado brasileiro.

“Hoje, as informações se multiplicam por
canais cada vez mais numerosos e acessíveis
– há respostas para diversas perguntas em
inúmeros lugares. Dar ouvidos com atenção
a quem possui conhecimento, porém,
continua pertinente e indispensável.”
Essa missão não muda ao sabor do mercado. Em
tempos de bonança, é preciso ter dados e ideias
para direcionar e consolidar planos de expansão.
Em tempos de incerteza, deve-se ter respostas
para as questões que a sociedade, o mercado, os
investidores, os profissionais e a própria liderança
da empresa fazem o tempo inteiro. Onde encontrar
essas matérias-primas?

Hoje, as informações se multiplicam por canais cada
vez mais numerosos e acessíveis – há respostas para
diversas perguntas em inúmeros lugares. Dar ouvidos
com atenção a quem possui conhecimento, porém,
continua pertinente e indispensável.
Nesse caminho, a reportagem da Mundo
Corporativo já buscou os saberes de nomes
como Edmund Phelps e Michael Spence, ambos
reconhecidos pelo Prêmio Nobel de Economia, e
Muhammad Yunus, agraciado pelo Prêmio Nobel
da Paz; além de Richard Florida, professor da
Universidade de Toronto, no Canadá, e da New
York University, nos Estados Unidos; Soumitra Dutta,
diretor do Insead de Paris, na França; e Dan Ariely,
professor da Universidade de Duke.
São exemplos de uma lista longa e de grande
envergadura – à qual, nesta edição, se acrescentam
mais dois grandes nomes: W. Chan Kim e Renée
Mauborgne, professores de estratégia do Insead e
autores do livro “A Estratégia do Oceano Azul”, obra
que recém completou dez anos de publicação com
3,5 milhões de cópias vendidas, tradução para 44
línguas e influência sobre milhões de executivos.
Em entrevista exclusiva, W. Chan Kim e Renée
Mauborgne desdobraram a estratégia do oceano
azul em um contexto de transformação dos negócios
e de desafios econômicos – tendo o mercado
brasileiro como cenário. Como lidar com os oceanos
vermelhos da competição? De que maneira olhar
para a realidade imediata e, dentro dela, abrir espaço
para oceanos azuis de prosperidade?
É a respeito desses e de outros temas que ouvimos
W. Chan Kim e Renée Mauborgne. O que eles têm
a dizer, convidamos você a “ouvir” nas próximas
páginas.

A Mundo Corporativo
e uma série de outros
conteúdos produzidos pela
Deloitte estão disponíveis em
www.deloitte.com.br
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mundocorporativo@deloitte.com

Alguns dos entrevistados de destaque da
história da Mundo Corporativo: acima,
Edmund Phelps e Muhammad Yunus; ao
centro, Soumitra Dutta e Michael Spence;
abaixo, Richard Florida e Dan Ariely
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Horizonte livre
para navegar
Os autores do livro “A Estratégia do Oceano Azul” contam como as empresas
podem fortalecer a economia de um país ao reinventar fronteiras do mercado
e conciliar preço baixo com produtos inovadores.
Por Leandro Beguoci

W.

Chan Kim e Renée Mauborgne
são professores de estratégia
na Insead, uma das mais
importantes escolas de
negócios do mundo. Porém,
provavelmente, você os conhece pelo livro “A
Estratégia do Oceano Azul”. Lançada em 2005, a obra
recém completou dez anos de publicação, com 3,5
milhões de cópias vendidas e tradução para 44 línguas,
e influenciou milhões de executivos mundo afora.
A ideia é simples e poderosa. Em vez de lutar por um
lugar ao sol em mercados superlotados, vivendo
uma competição sangrenta nos oceanos vermelhos
dos negócios, é preciso criar seu próprio mercado.
Para isso, deve-se reinventar as fronteiras que já
existem e explorar espaços desconhecidos. Esses
horizontes são os oceanos azuis.
O resultado dessa abordagem, com base em
exemplos tão distintos quanto o Cirque du Soleil
e a minivan da Chrysler, foi uma chacoalhada nas
escolas de negócios. Em vez de se concentrar em
seus concorrentes, tornou-se preciso olhar além
deles. Em um mundo cheio de ofertas semelhantes,
é preciso criar algo original. E, de certa forma, foi
isso que os próprios autores fizeram no campo de
gestão e negócios.
Ao criar seu próprio oceano azul, os professores
Kim e Mauborgne se transformaram em estrelas
do ensino executivo. Premiados no mundo todo,
também se tornaram conselheiros de algumas das
pessoas mais influentes do planeta. O professor

Kim, por exemplo, aconselha o presidente Barack
Obama na área de educação. À frente do Instituto
de Estratégia do Oceano Azul, da própria Insead,
eles mostram às empresas como é possível controlar
o próprio destino.

W. Chan Kim e Renée
Mauborgne: em vez de
superar os concorrentes,
as empresas podem recriar
valor para seus clientes e
para elas mesmas

Nesta entrevista exclusiva à Mundo Corporativo,
os professores contam de que maneira a estratégia
criada por eles pode ajudar países a superar
momentos difíceis e como as empresas podem
contribuir para fortalecer a economia. No momento
em que se preparam para lançar uma nova versão
do livro que os alçou ao topo do mundo, Kim e
Mauborgne buscam ajudar as empresas a sair das
armadilhas de um ambiente em que há cada vez
mais oferta – e menos demanda.
O Brasil teve seu crescimento econômico
muito dependente das commodities até hoje.
O problema é que elas têm registrado preço
baixo e são sensíveis à demanda de grandes
importadores. Há oportunidades para a
estratégia do oceano azul, no Brasil, nesse
setor?
W. Chan Kim: A estratégia do oceano azul
não trata de encontrar uma indústria ou área de
negócios atraente para atuar. É sobre criar novos
espaços dentro do mercado, reconstruindo seus
limites atuais. Oceanos azuis representam demandas
a descobrir e a suprir por meio de inovação de valor.
Ou seja, a busca simultânea por diferenciação e
baixo custo. Nossas pesquisas mostram que oceanos
azuis podem ser criados em quaisquer indústrias,
atraentes ou não, estagnadas ou em crescimento
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acelerado, de alta ou baixa tecnologia. Estrategistas
do oceano azul buscam reconstruir as fronteiras
do mercado em vez de deixar os limites atuais
confinarem suas escolhas estratégicas.
Poderia nos dar um exemplo?
W. Chan Kim: A indústria de vinhos dos Estados
Unidos era altamente competitiva e pouco
atraente no começo dos anos 2000. Estratégias
competitivas não aconselhariam esse mercado.
A fabricante australiana de vinhos Casella Wines
entrou mesmo assim, com a marca Yellow Tail. A
empresa o fez ao procurar alternativas ao vinho,
como cervejas e coquetéis prontos para beber.
Ao seguir esse caminho, a Yellow Tail criou novos
espaços, conseguindo um crescimento espetacular.
Da mesma forma, seja em uma indústria tradicional
ou no mercado de commodities, uma empresa
brasileira pode criar um oceano azul com uma
estratégia de reconstrução. O essencial é mudar
o foco. Em vez de superar os concorrentes, as
empresas brasileiras podem dar um salto, recriando
valor para seus clientes e para elas mesmas.
A estratégia também pode ser aplicada
a um país inteiro?
Renée Mauborgne: Alguns países já o fazem.
O governo da Malásia tem empregado a estratégia
do oceano azul em segurança pública, agricultura,
direito das mulheres e defesa. Nos Estados Unidos,
algumas faculdades tradicionalmente negras
têm usado a estratégia, sob a administração do
presidente Obama, em iniciativas para reformar

o sistema educacional. No caso de um país, a
estratégia do oceano azul deve ser usada em
serviços específicos do governo e em projetos
nos quais é preciso dar saltos de desempenho
ou fazer uma reformulação completa. O método
continua o mesmo. A nova estratégia deve criar
valor sem precedentes para os clientes: nesse caso,
cidadãos que usam serviços públicos. Também
deve haver um modelo de negócios convincente,
com uma estrutura de custo viável que garanta
a sustentabilidade do projeto ou do serviço. Por
fim, é preciso reunir o apoio de todas as principais
instituições e pessoas, para garantir sustentação
ao projeto. Essas três dimensões – valor, dinheiro
e pessoas – devem estar alinhadas para garantir o
sucesso estratégico.
E em relação a políticas econômicas?
Renée Mauborgne: Não estamos falando de
prever tendências em negócios, orientando as
indústrias de um país para uma determinada
direção. Uma política industrial ativa, que
favorece e apoia certos setores com o objetivo
de desenvolver a economia de um país, continua
um tema controverso entre os economistas.
Como estrategistas, nossa perspectiva é diferente.
Acreditamos que cabe aos atores de nível micro,
ou seja, às empresas, remodelar conscientemente
a estrutura da indústria por meio da reconstrução
das fronteiras do mercado. Com isso, elas geram
crescimento rentável para si mesmas e contribuem
para o crescimento saudável da indústria e da
economia nacional.

“Apenas dez anos atrás, as organizações ainda
controlavam a maioria das informações divulgadas
ao público sobre seus produtos, serviços e ofertas.
Para não ser uma vítima, mas vencedor, sua oferta
precisa se destacar como nunca antes.”
Renée Mauborgne
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Algumas empresas dão passos rumo a
uma estratégia do oceano azul, mas falham.
Por quê?
Renée Mauborgne: Há, principalmente, quatro
obstáculos organizacionais. O primeiro é cognitivo.
Os oceanos vermelhos, repletos de competidores,
podem não ser os caminhos para o crescimento
lucrativo no futuro, mas são confortáveis e familiares
para os profissionais. Portanto, um desafio-chave é
alertar, acordar os profissionais para a necessidade
de uma mudança estratégica. O segundo são os
recursos. Quanto maior a mudança na estratégia,
maiores os recursos necessários para executá-la.
Muitas empresas, porém, estão em um cenário de
crise. O terceiro desafio é a motivação. É preciso
definir a melhor maneira de instigar as pessoas-chave
a se moverem rapidamente e serem perseverantes
para romper com o status quo. O quarto é a política
– tanto a interna quanto a relacionada aos públicos
de interesse da empresa atrapalham os esforços
para executar um movimento estratégico rumo ao
oceano azul. Todas as empresas enfrentam esses
obstáculos em diferentes graus. No entanto, em
qualquer situação, saber vencê-los é fundamental
para atenuar o risco organizacional.
O que vocês mudariam na educação
executiva hoje?
W. Chan Kim: A formação em gestão e negócios
tem tido como base, principalmente, a abordagem
da estratégia competitiva, que domina esse campo
na teoria e na prática há 35 anos. O resultado é que
os gerentes e executivos têm uma boa compreensão
de como competir com habilidade nos oceanos
vermelhos, analisando a estrutura econômica de
uma indústria existente e escolhendo uma posição
estratégica de baixo custo, de diferenciação ou de
foco para concorrer. Porém, como a realidade prática
exige entender tanto a lógica dos oceanos azuis
quanto a dos vermelhos, as pessoas estão menos
capacitadas com ensinamentos práticos para a criação
e exploração dos oceanos azuis. É o que explica, em
grande parte, por que alguns gerentes e executivos
se sentem confortáveis em competir nos oceanos
vermelhos, mas acham difícil reconstruir as fronteiras
do mercado. Este é o motivo pelo qual, com a nossa
estratégia, temos nos esforçado para tornar a criação
e a captação de oceanos azuis tão sistemáticas e
práticas quanto identificar e enfrentar concorrentes

Lançado em 2005, o livro “A
Estratégia do Oceano Azul”,
editado no Brasil pela Elsevier,
desafiou o paradigma vigente
da estratégia competitiva,
promovendo uma mudança
de foco da competição para
a criação de novos espaços
de mercado. Os autores
investigaram o caso de
dezenas de empresas que
criaram seus próprios nichos
de mercado, em busca
do crescimento de forma
independente à concorrência
em seus setores. Em dez
anos, a obra teve 3,5 milhões
de exemplares vendidos em
todo o mundo e tornou-se
um dos livros de negócios
mais influentes da década.

nas águas vermelhas. Embora estrategistas de oceano
azul tenham sempre existido, boa parte das suas
ações é, em grande parte, inconsciente.
Quais são os erros mais comuns que
pessoas e organizações cometem ao aplicar
a estratégia?
Renée Mauborgne: Desde a primeira edição
do nosso livro, em 2005, organizações ao redor
do mundo têm abraçado, com entusiasmo,
a estratégia do oceano azul. Ao observar e
analisar as práticas de várias empresas, enquanto
estavam aplicando a estratégia, notamos alguns
erros comuns. Acreditamos que erros têm raízes
nos modelos mentais em que as pessoas se
baseiam. Esses modelos vêm da experiência e
do conhecimento adquirido ao longo do tempo,
o que as leva a interpretar o oceano azul por
meio de lentes conceituais antigas, que prendem
pessoas e organizações, sem querer, às armadilhas
dos oceanos vermelhos. Nós identificamos dez
armadilhas de oceano vermelho que trabalham
contra a criação de oceanos azuis. Por exemplo, há
o pressuposto de que a estratégia do oceano azul é
orientada para o cliente, pelo cliente. Na realidade,
os ganhos da estratégia acontecem não ao olhar
para os clientes existentes, mas para os
não clientes. Outra armadilha é confundir
a estratégia do oceano azul com inovação
tecnológica, ao passo que, na verdade, a estratégia
do oceano azul tem como base a inovação
de valor, que pode ser alcançada com ou sem
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novas tecnologias. Entender essas armadilhas é
fundamental, pois elas têm fortes implicações
para a prática. Para tirar o máximo proveito das
metodologias e ferramentas, é fundamental ter
uma compreensão exata sobre os conceitos que
orientam a sua aplicação adequada.
O livro “A Estratégia do Oceano Azul”
completou dez anos. Vocês fariam mudanças
nele hoje?
W. Chan Kim: Os fundamentos do nosso livro
continuam intocados. Eles têm uma aplicabilidade
ainda maior hoje do que há dez anos. Nossos
estudos mostram que a estratégia do oceano azul é

particularmente necessária quando a oferta supera
a demanda. Essa situação se aplica a mais e mais
indústrias hoje, e se complicará ainda mais no futuro.
Há dez anos, havia muitas forças demonstrando
a importância dos oceanos azuis. No topo da
lista, o fato de que a competição ficava maior e a
pressão sobre custos e lucros crescia. Essas forças
se intensificaram nos últimos anos. O mercado
global, hoje, está muito mais lotado do que há
dez anos, graças à participação de um crescente
número de competidores internacionais oriundos das
economias emergentes e à ascensão de ferramentas
financeiras, de comunicação e de publicidade, que
ajudam empresas a se tornarem globais de uma
forma mais rápida e mais fácil. A primeira edição do
livro estimulou organizações ao redor do mundo a
buscar oceanos azuis. A versão expandida, que traz
exemplos e casos atuais, tem dois novos capítulos e
a expansão de um terceiro, que aborda os principais
desafios e problemas quando os gestores colocam
nossa estratégia em prática.
Na economia digital, os consumidores têm
acesso a um grande e crescente número de
ofertas. Como criar valor em um mercado que
sempre parece saturado?
Renée Mauborgne: Graças aos rápidos avanços
da tecnologia e à globalização da produção, do
comércio e do fluxo de capitais, a oferta superou
a demanda em muitos mercados e indústrias
nos últimos anos, resultando em comoditização
acelerada de produtos e serviços, intensificação das
guerras de preços e encolhimento das margens de
lucro. A economia digital tem agravado a situação
ao diminuir as barreiras de entrada e ao aumentar a
transparência dos preços por meio de ferramentas
online de comparação, por exemplo. A grande
onda das mídias sociais tornou a informação
sobre produtos e ofertas de serviços ainda mais
transparente e acessível ao público, deixando pouco
espaço para as empresas alavancarem as vendas e
se destacarem no mercado apenas com técnicas de
marketing e vendas. É difícil acreditar, mas, apenas
dez anos atrás, as organizações ainda controlavam
a maioria das informações divulgadas ao público
sobre seus produtos, serviços e ofertas. Hoje isso
é história. As redes sociais, os conteúdos voltados
a consumidores e as avaliações divulgadas pela
internet, quase onipresentes no mundo de hoje,
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moveram o eixo de poder e de credibilidade das
empresas para os indivíduos. Para não ser uma
vítima, mas vencedor, sua oferta precisa se destacar
como nunca antes. Praticamente todo mundo tem
um megafone global.
E como lidar com essa realidade?
Renée Mauborgne: Este é o desafio que
muitas empresas encaram hoje. Elas lutam nos
oceanos vermelhos da competição sangrenta.
Com a abordagem competitiva convencional, não
importa a posição estratégica que escolham ou
tentem defender. As perspectivas de crescimento
e rentabilidade são fracas. Esta é a razão pela qual
as empresas precisam inovar em valor, buscando
preço baixo e diferenciação ao mesmo tempo. Com
inovação em valor, uma empresa não busca mais
superar um rival com base nos mesmos fatores
de competição. Em vez disso, ela tenta mudar a
curva de valor. Pense em como a Apple criou novas
demandas e revitalizou a então madura indústria de
bens eletrônicos destinados aos consumidores. Tudo
ocorreu por meio de uma série de movimentos com
base em uma estratégia de oceano azul. Inovação
em valor é chave para o sucesso.
É possível usar a estratégia do oceano azul
em momentos difíceis?
W. Chan Kim: As crises podem ser grandes
oportunidades. Elas dão um alerta para as pessoas
e organizações, levando-as a tomar decisões que
há muito tempo eram postergadas. Essas decisões
podem provocar uma transformação estratégica
muito necessária. Porém, naturalmente, é preciso
tempo para superar uma grande crise, como uma
recessão econômica. Poucas pessoas duvidam da
necessidade e da importância de um papel ativo
do governo no nível macro para impulsionar a
demanda e revitalizar a economia nestes momentos
difíceis. Entretanto, a importância de tomar a
decisão certa, no nível das empresas, pode ser
menos óbvia para o público em geral. Como
estrategistas, gostaríamos de enfatizar que os
esforços no nível das empresas para criar demanda
são tão importantes quanto a intervenção do
governo para aliviar a crise. Normalmente, em uma
recessão, muitas empresas tendem a acreditar que
a estratégia certa, nesse momento de dificuldade,
é ficar em baixa, controlando custos, cortando

atividades relacionadas com inovação, esperando
por um momento melhor. Essa abordagem, no
entanto, não gera grandes chances de melhorar
o seu desempenho, já que a demanda deprimida
e a redução do consumo vão agravar ainda
mais a situação de excesso de oferta em muitos
mercados e indústrias, deixando as empresas com
margens menores e perspectivas reduzidas de
lucro e crescimento. Na verdade, o pensamento
por trás dessa abordagem tem suas raízes na visão
estruturalista da estratégia competitiva, que trata a
estrutura da indústria como dada e afetada apenas
por fatores exógenos, tais como saltos tecnológicos
e mudanças nas condições macroeconômicas.

“Os esforços no nível das
empresas para criar demanda
são tão importantes quanto a
intervenção do governo para
aliviar a crise.”
W. Chan Kim

O papel das empresas, então, é primordial?
W. Chan Kim: Nossa pesquisa histórica da evolução
da indústria sugere que os atores de nível micro, ou
seja, as empresas, podem remodelar ativamente as
estruturas da indústria de dentro para fora por meio
do reordenamento e da recombinação de elementos
de valor ao longo das fronteiras de mercado. Esta
é a visão reconstrucionista que fundamenta nossa
teoria da estratégia do oceano azul. Acreditamos
que, em circunstâncias econômicas desastrosas,
é ainda mais imperativo para as empresas ir além
dos limites convencionais da concorrência. Ao
perseguir simultaneamente diferenciação e baixo
custo, as empresas podem produzir novos valores
para os consumidores, criar novas demandas e
conseguir crescimento rentável por elas mesmas.
Ao agir assim, elas contribuirão para a melhora dos
fundamentos econômicos e ajudarão a economia
nacional a voltar para o caminho do crescimento
e desenvolvimento saudável.
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O impacto real da
economia digital
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Dentro de um cenário cada vez mais digital e de alta
conectividade, empresas se veem sem saída a não ser transformar
suas estruturas e formas de fazer negócios.
Por Marco Antônio Barbosa
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C

onexão. Informação. Conteúdo.
Conceitos abstratos que se tornam cada
vez mais concretos no dia-a-dia dos
consumidores e das empresas, com o
avanço do alcance da internet e das
novas tecnologias de comunicação. A disseminação
da cultura digital por todos os aspectos da vida
contemporânea não poderia deixar de afetar o
mundo dos negócios. E a velocidade de adaptação a
essas mudanças no relacionamento de uma empresa
com seus públicos pode determinar o sucesso – ou
até mesmo a sobrevivência – de modelos ou mesmo
cadeias inteiras de negócios. Para empresas já
estabelecidas, o desafio é incorporar as mudanças e
entender o poder da tecnologia como reformadora
de visões e criadora de oportunidades inesperadas.
Entre as empresas nascidas sob a égide da era da
informação, o foco está nas formas inovadoras (por
vezes, revolucionárias) de se organizar internamente,
buscar seus objetivos e se relacionar com o mercado.
Há inúmeros caminhos, mas um só destino: um
mundo cada vez mais digital.

“Estamos no estágio final
de uma curva ascendente de
inovação. Depois virá um
período de estabilidade,
e quem já estiver bem
posicionado sairá em
vantagem.”
Reynaldo Saad, sócio-líder da Deloitte para o atendimento
à indústria de Varejo e Bens de Consumo
“Muitas empresas e seus gestores ainda veem a
necessidade de entrar no ambiente digital como
mais um custo operacional, quando deveriam
pensar de outro modo e encarar como um
investimento”, afirma Reynaldo Saad, sócio-líder
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da Deloitte para o atendimento à indústria de
Varejo e Bens de Consumo. “Há organizações que
acreditam que o foco no ambiente digital é uma
moda passageira, passível de ser ignorada. Ou
que empresas de pequeno e médio portes não
precisam importar-se com essa transição. Estas
estão perdendo oportunidades e competitividade.”
Segundo Saad, a economia brasileira vive um
momento crucial para a adoção desses novos
paradigmas. “Estamos no estágio final de uma curva
ascendente de inovação que ainda vai durar de
três a cinco anos, com a evolução das tecnologias
existentes e a mudança no relacionamento do
público com as novas soluções”, explica. “Depois
virá um período de estabilidade, e quem já estiver
bem posicionado sairá em vantagem. A hora de
entrar no jogo é agora mesmo.”
Investimento é fundamental – mas, sozinho, não vai
além da superfície da questão. Ainda mais importante
é repensar profundamente os rumos e o conceito
do negócio. “Na maior parte dos casos, o foco do
pensamento está na implementação de infraestrutura
e na aquisição de softwares. Depois são considerados
recursos, como o uso de redes sociais e o
e-commerce. Mas isso é o básico”, diz Saad. “Não
adianta ter essas ferramentas se a empresa não cria
uma estratégia completa de atuação digital, incluindo
o posicionamento de marca, a definição de mercados
e a incorporação de inovações em todos os níveis.
Quem não fizer isso perde.”
Os diversos setores da economia brasileira
caminham por esse contexto em diferentes
ritmos. Alguns, principalmente pela necessidade,
encontram-se mais avançados. “Os bancos
brasileiros são um exemplo mundial de incorporação
do mundo digital, tanto nos processos internos
quanto no atendimento aos clientes, como forma
de reduzir custos e de se adequar a normas legais
e trabalhistas”, aponta Ivar Berntz, sócio da área
de Consultoria da Deloitte. Outros ramos de
negócio, especialmente aqueles ainda dominados
por empresas familiares, progridem com menos
agilidade. Mesmo assim, diz Berntz, há avanços
recentes em setores conhecidos como tradicionais.
“Temos visto empresas do ramo alimentício
empregando aplicativos customizados de mídia
social para se comunicar com fornecedores. E, no

agronegócio, máquinas agrícolas têm incorporado
tecnologias de geolocalização para se orientar
nas plantações. Nossa economia entrou mais
tarde na corrida digital, mas o brasileiro se adapta
rapidamente às novidades.”
Uma pesquisa divulgada no final de 2015, conduzida
pela Oxford Economics em 11 países, aponta que
a economia digital – entendida como as atividades
com base em habilidades, equipamentos e bens
digitais – crescerá muito mais no Brasil do que a
economia “convencional”. Entre 2015 e 2020, a
expectativa é de que a economia digital brasileira
experimente uma expansão de mais de 20% em
valor financeiro, contra um aumento da economia
não digital, de apenas 1,2%. O mesmo estudo
aponta que o mercado brasileiro já se encontra
maduro em termos de aceitação dos novos
modelos. E que, daqui para a frente, as empresas
precisam priorizar o estímulo aos chamados
aceleradores digitais – recursos que potencializam a
velocidade das mudanças, como equipamentos mais
modernos e com maior poder de processamento,
soluções de armazenamento de big data e expansão
da internet em banda larga.
“O impacto desses aceleradores atingiu um ponto
de inflexão”, afirma o americano Daniel Burrus,
escritor especializado em tendências de inovação
em negócios e autor do livro “Flash Foresight – O
Futuro Como um Bom Negócio”. “Todas essas
inovações não estão mais apenas mudando os
negócios; estão os transformando. Para prosperar,
os líderes nas empresas devem olhar para o futuro
– as necessidades e as demandas que o consumidor
ainda nem sabe que tem. As empresas que
dominarão seus mercados são aquelas que darão
ao público soluções e produtos que eles gostariam
de ter se soubessem que essas soluções e produtos
são realmente factíveis.”
Adaptar para evoluir
Uma vez absorvidos esses conceitos, a capacidade
de uma empresa de inovar e revolucionar seu
mercado se multiplica. No varejo brasileiro, a
Natura tornou-se um exemplo de incorporação da
estratégia digital a um negócio muito tradicional.
O modelo de vendas da empresa de cosméticos
fundamentava-se em uma rede de mais de um

milhão e meio de consultoras que mantinham um
relacionamento inteiramente presencial com a
clientela. Os produtos eram ofertados por meio das
famosas “revistinhas” – na verdade, catálogos –
compartilhadas porta a porta. A Natura precisava
modernizar e sistematizar o processo de vendas,
mas sem perder sua característica fundamental:
o contato direto entre público e consultoras.
Para tanto, empregou três aceleradores digitais
distintos – computação em nuvem, big data e
relacionamento via redes sociais. Tudo se uniu
em uma única plataforma fundamentada em
um aplicativo para celular, por meio do qual as
consultoras se comunicam com a empresa e com
os clientes. A Natura também investiu em chips de
telefonia móvel e terminais portáteis de cobrança
via cartões de crédito e débito, ofertados à rede de
revendedoras.
Agenor Leão, vice-presidente de Inovação Digital
da Natura, conta que as mudanças foram pensadas
dos pontos de vista interno e externo. “As
tecnologias disponíveis ao público mudaram, e os
hábitos de consumo também. O primeiro passo da
transformação foi entender como isso se encaixava
em nosso negócio”, diz. Sem abandonar o modelo
de venda direta presencial, a empresa investiu na
construção de uma rede de microfranquias com
base no meio digital. “Fornecemos a infraestrutura
e as ferramentas para que os interessados possam
criar suas revendas digitais. Hoje temos mais de
60 mil afiliados nesse modelo.” O trabalho do
Laboratório de Inovação Digital da Natura ainda
inclui a criação de aplicativos para treinamento
remoto das consultoras e novos meios de
atendimento aos consumidores.

Daniel Burrus, autor de
“Flash Foresight – O Futuro
Como um Bom Negócio”:
para prosperar, as empresas
devem olhar para as
demandas que o consumidor
ainda nem sabe que tem

Agenor Leão, da Natura:
aplicativos e maior
conectividade para atender
aos novos hábitos de
consumo

“Nossa economia entrou
mais tarde na corrida digital,
mas o brasileiro se adapta
rapidamente às novidades.”
Ivar Berntz, sócio da área de Consultoria da Deloitte
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A empresa do século 21
As empresas precisam conquistar a confiança
do público, comunicando-se de maneira aberta.
Devem estar dispostas a incorporar o risco e o
potencial fracasso como um modo de aprender

“O meio digital oferece às
empresas a oportunidade
de ocupar novos espaços, e
também de explorar melhor
novas formas de resolver
antigos problemas.”
Alexandre Arello, diretor da área de Consultoria Empresarial e da frente
de soluções da Deloitte Digital

mais sobre o mercado e sobre suas próprias
operações. E precisam construir uma cultura interna
flexível, focada em resultados e capaz de se adaptar
rapidamente a mudanças externas. Estas e outras
conclusões emergiram do estudo “Como Construir
seu DNA Digital”, produzido pela Deloitte no Reino
Unido. O estudo destaca as características das
organizações e dos líderes digitais e inclui estudos
de casos de empresas que estão desbravando
o cenário ao incorporarem cada vez mais as
características do mundo digital a suas estratégias
e missões – criando assim um “DNA digital”.
O estudo resume-se a uma pergunta final:
“Sua organização do século 20 está preparada
para o século 21?”
Para Alexandre Arello, diretor da área de Consultoria
Empresarial e da frente de soluções da Deloitte
Digital, o desafio para as empresas na era digital
é aproveitar a grande oportunidade de conexão
com seus clientes e mercados para oferecer uma
experiência excepcional. “As start-ups e os novos
entrantes estão se destacando por atenderem

Tudo ao mesmo tempo agora
Nas estações de metrô na Coreia do Sul,
há supermercados nos quais é possível
fazer compras apontando o celular para
códigos QR – e os produtos são entregues
na casa do consumidor. São negócios
reais? Ou seriam virtuais? A resposta para
as duas perguntas é: sim. E há outros
exemplos que deixam clara essa falta
de barreiras. Tecnologias “vestíveis”,
como o Google Glass e o Apple Watch,
eliminaram as interfaces visíveis entre a
internet e os usuários. Anúncios outdoor
interativos “conversam” com as pessoas
nas ruas, apresentando produtos e
engajando o consumidor com as marcas.
Estes são exemplos de uma tendência
chamada de phygital, neologismo inglês
que combina as palavras “físico” (physical)
e “digital”. São recursos que empregam
tecnologia digital para proporcionar
experiências físicas às pessoas e já vêm
provocando uma pequena revolução no
marketing e no relacionamento entre
empresas e clientes.
“São experiências fluidas, apresentadas
em múltiplos canais de uma só vez”,
explica a especialista Rebecca Lieb,
pesquisadora do Altimeter Group. “A
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cultura digital hoje está em todos os
lugares – e, em breve, vai dominar o
mundo. O phygital é o meio com o qual
as empresas podem fazer a ponte entre
o mundo virtual e o real, empregando
conexões digitais para conseguir
conexões humanas mais profundas.”
Uma experiência brasileira recente foi
realizada pela cadeia de lojas de roupas
C&A. Uma filial em São Paulo lançou a
campanha Fashion Like, que mobilizou
os usuários da fanpage da marca no
Facebook. Diversas peças de roupa foram
submetidas ao crivo dos clientes, que
marcavam suas favoritas com o botão
de “Curtir”. Ao fim da campanha, a loja
física expôs as peças mais curtidas em
um ranking, atualizado em tempo real
com as novas interações via internet.
“São iniciativas que se baseiam no tripé
conteúdo, contexto e consistência”, diz
Rebecca. “Para aproveitá-las, as empresas
precisam extrair conteúdo e ideias de
todos os seus departamentos, não
apenas do marketing. E entregar esse
conteúdo no contexto certo, levando em
conta o comportamento, a localização e
o perfil do público.”

Rebecca Lieb, da Altimeter
Group: conexões digitais
empregadas para obter
conexões humanas mais
profundas

demandas que não estavam sendo atendidas pelo
modelo tradicional”, assinala Arello. “O meio digital
oferece às empresas a oportunidade de ocupar
novos espaços, e também de explorar melhor
novas formas de resolver antigos problemas”,
complementa.
O estudo “Como Construir seu DNA Digital” cita a
britânica Virgin Media como um caso de empresa
que desbrava o ambiente digital de forma pioneira,
atenta ao desenvolvimento das tecnologias e à
evolução do comportamento do público. Em 2006,
a empresa surpreendeu o mercado britânico de
telecomunicações ao oferecer um serviço integrado
de TV digital, internet em banda larga, telefonia
móvel e telefonia fixa – o que, hoje, é um padrão
mundial. A alta gestão da Virgin Media apostou em
sua diretoria de gestão de pessoas para liderar a
transformação interna rumo a um negócio cada vez
mais digital. Para tanto, os esforços de aquisição
e retenção de talentos com habilidades digitais
e a disseminação interna de conhecimentos são

fundamentais. O que se consegue com isso vai além
da introdução de novos processos ou soluções e
atinge a própria cultura da empresa.
“A chave para a revolução digital é ter indivíduos
que compartilham uma mesma mentalidade,
trabalhando juntos rumo a um objetivo comum.
Isso é o que impulsiona o avanço da empresa”,
afirmou para a publicação Rhona Bradshaw,
diretora da área digital da Virgin Media. A
prioridade é manter a área de gestão de pessoas
sempre atualizada sobre as oportunidades que
emergem e como se pode fomentar a capacidade
de aproveitá-las. A implantação de novos métodos
de trabalho se estende à sinergia interna entre
equipes multidisciplinares, ao acesso que cada
departamento tem aos dados de outras áreas e ao
atendimento ao consumidor – tema crítico no setor
de serviços. “O digital é a nova maneira de fazer
as coisas, e isso inclui o modo como engajamos,
comunicamos e interagimos com os clientes”,
completa Rhona.

Rhona Bradshaw, da Virgin
Media: sinergia para que
equipes trabalhem juntas
rumo a um objetivo comum
é o que impulsiona o avanço
da estratégia digital
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Estado de vigília
Com a proliferação de dispositivos móveis, redes sociais,
computação em nuvem e big data, o avanço da cultura
cibernética impulsiona o número de ameaças – e a
importância da segurança digital.
Por Marco Antonio Barbosa

M

uito provavelmente, uma das
principais características da era
da tecnologia da informação
(TI) – que vivemos agora mesmo
– é que ela evolui o tempo todo.
Dia a dia, as possibilidades de acesso aos meios
digitais aumentam e se transformam, o que traz
oportunidades para as empresas e comodidade para
os consumidores. Este é um dos lados positivos da
história. O reverso dessa moeda é o crescimento,
igualmente acelerado, da exposição dos ambientes
corporativos a riscos digitais. Quebra de senhas,
roubo de identidade e de informações sigilosas,
espionagem industrial, sobrecarga de servidores e
de sistemas, phishing, scamming e malware – a
variedade de ameaças hoje vai muito além dos
míticos vírus que proliferavam nos primeiros anos
da internet. Para as empresas, implica prejuízos
financeiros, de reputação e de segurança que
ultrapassaram, apenas em 2014, a soma de
R$ 2 trilhões, segundo o último levantamento do
gênero divulgado pelo Fórum Econômico Mundial.
A situação piora ao ser observada por outro
prisma: à medida que os mundos on-line e off-line
se entrelaçam, é preciso mais do que cuidar de
sistemas: as ameaças têm influência sobre boa
parte do ciclo de negócios das empresas.
“O conceito que precisa ser compreendido é o
da segurança cibernética: a arte de assegurar a
existência e a continuidade da própria sociedade da

informação, protegendo os ativos de informação
e suas infraestruturas críticas. Isso envolve pessoas
e processos e vai além da mera segurança em
TI.” A afirmação é de Raphael Mandarino Junior,
idealizador do Instituto de Pesquisa e Estudos
sobre Segurança, Defesa e Inteligência Cibernética
(IP_Ciber). “É preciso agir rapidamente na formação
de uma cultura da segurança cibernética, incluindo
iniciativas em toda a cadeia educacional. São riscos
que afetam toda a sociedade: empresas, instituições
públicas e cidadãos. Basta ter um celular conectado
à internet para estar em risco.”
O perfil e o objetivo dos ataques digitais às empresas
mudaram muito nos últimos anos – em uma
escalada vertiginosa de danos. Quando a internet
começou a se popularizar, a partir da metade
dos anos 90, trouxe consigo a figura dos hackers,
especialistas em burlar esquemas de segurança de
TI. O maior temor então era o de vírus destrutivos se
alastrarem rapidamente e destruírem informações.
Na segunda década do século 21, os hackers foram
incorporados a redes mundiais de crime organizado,
e sua atuação vai muito além da distribuição de vírus.
São ataques que visam ao lucro, por meio do roubo
de informações confidenciais, fraudes e espionagem
corporativa. Também emergiu o terrorismo
cibernético, que explora as vulnerabilidades na
segurança digital das organizações com o intuito
de causar prejuízos financeiros e de reputação. Os
métodos de ataque se diversificaram (roubo de

Raphael Mandarino Junior,
do IP_Ciber: é preciso
estabelecer uma parceria
entre governo, setor privado
e sociedade para a promoção
de uma cultura de segurança
cibernética
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senhas, arquivos infectados, links falsos e spam),
e os chamados malwares (programas maliciosos,
que agem silenciosamente nos sistemas invadidos)
estão mais sofisticados e dissimulados.
Quanto aos riscos corporativos, as ameaças
imprevisíveis são justamente as que merecem maior
atenção dos especialistas. “Pode-se dizer que, em
termos de segurança digital, as empresas dividem-se
em três grupos: aquelas que já sofreram ataques, as
que ainda não sofreram e as que estão sob ataque,
mas não sabem. E esse último grupo é o maior”,
resume Paulo Pagliusi, diretor da prática de Cyber
Risk Services da Deloitte. “Um erro que as empresas
ainda cometem é considerar a segurança cibernética
um assunto meramente operacional, restrito ao
departamento de TI. Com a proliferação dos tipos
de ataques e o aumento do número de pessoas
conectadas, a segurança da informação não é um
problema só da TI: afeta o negócio como um todo.
E as diretorias e os conselhos de gestão precisam
entender essa realidade.”

“As empresas dividem-se
em três grupos: aquelas
que já sofreram ataques, as
que ainda não sofreram e as
que estão sob ataque, mas
não sabem. E esse último
grupo é o maior.”
Paulo Pagliusi, diretor da prática de Cyber Risk Services da Deloitte

O perigo é real, imediato e vem de frentes amplas
de ataque. Segundo Pagliusi, quatro grandes
vetores de riscos digitais se apresentam hoje: as
redes sociais, a computação em nuvem (cloud
computing), o acesso à internet via dispositivos
móveis e a quantidade cada vez maior de dados
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(próprios e de terceiros) com que as empresas lidam,
o chamado big data. “É uma conjunção de forças
que exige uma abordagem holística, envolvendo
toda a organização”, diz Pagliusi. “As pessoas
compartilham suas informações confidenciais nas
redes sociais o tempo todo. O armazenamento
de dados na nuvem traz desafios de segurança.
E a mobilidade atua como uma força disruptiva,
pois se dissemina muito rapidamente, com efeitos
inesperados.”
Múltiplos dados, múltiplos danos
Os riscos relacionados ao big data merecem atenção
especial, na opinião de Julio Laurino, sócio da área
de Consultoria em Gestão de Riscos Empresariais da
Deloitte que lidera a prática de Cyber Risk Services.
Empresas que lidam com informações pessoais de
usuários, como imagens, números de cartões de
crédito e débito ou hábitos de compra, precisam
estar duplamente atentas à privacidade dos clientes.
Um vazamento de dados confidenciais pode expor
uma organização a danos permanentes em sua
reputação e dar margem a ações judiciais por
parte dos prejudicados. “Há um anteprojeto de lei
sobre a proteção de dados pessoais que está em
discussão no Congresso Nacional”, lembra Laurino.
“As empresas precisam ser proativas nesse aspecto,
porque os riscos regulatórios são sérios e ainda não
estão completamente definidos.”
Não é para menos. Hoje, as formas de acessar o
dito espaço cibernético são variadas e ninguém
precisa mais estar diante de um computador para se
conectar. Além de tablets e smartphones, consoles
de videogame, relógios, sistemas de comando em
automóveis e eletrodomésticos, como geladeiras
e aparelhos de TV, cada vez mais incorporam
possibilidades de conexão à web. O consumidor
está conectado, às vezes, até mesmo quando
não sabe – como é o caso de alguns aparelhos de
diagnóstico médico de tecnologia avançada. É a
chamada “Internet das Coisas” (Internet of Things,
ou IoT, na sigla em inglês), tendência que preconiza
uma disseminação generalizada da conectividade
nos objetos que nos cercam, todos ligados a
sistemas mais complexos de infraestrutura de TI. De
acordo com os entusiastas, até mesmo as roupas
estarão conectadas em um futuro próximo. Esse
cenário abre inúmeras possibilidades de exploração

por malfeitores digitais, algumas delas imprevisíveis.
Refletindo esse cenário, um estudo divulgado
em dezembro de 2015 pela Gartner mostrou que
o mercado de segurança digital focado em IoT
movimentou perto de US$ 7 bilhões naquele ano,
uma cifra que deve quadruplicar até 2020. É uma
porção cada vez maior do total (estimado) do gasto
global com segurança digital, que em 2015 ficou
em US$ 75 bilhões e deve atingir US$ 170 bilhões
ao fim da década.
“A Internet das Coisas é um movimento sem
volta”, explica Marcia Ogawa, sócia-líder para o
atendimento à indústria de Tecnologia, Mídia e
Telecomunicações da Deloitte. “Todas as indústrias
estão, em diferentes estágios, avançando na busca
de novas formas de entrega e produtos usando as

novas tecnologias. Os consumidores estão adotando
soluções de IoT muito rapidamente, e a empresa
que não enfrentar esses riscos vai ficar para trás e
perder mercado.” Ela acredita que a prioridade no
investimento deve passar, prioritariamente, pela
conscientização dos usuários de TI nas empresas,
desde a alta gestão. “Os CEOs precisam repensar
seus modelos de negócio em face desse novo
movimento”, diz ela. “Essa ação inclui a formação
de competências internas e a mobilização coletiva
sobre os riscos a serem enfrentados.”
A ameaça é global – e local
No Brasil, afirma Marcia Ogawa, as empresas
estão “ao menos um passo atrás” no assunto, em
comparação com outras economias emergentes.
“A Coreia do Sul, a Índia e a China já atuaram
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“A disciplina de prevenção precisa
começar na alta gestão. Os temas
têm de ser incorporados na pauta dos
comitês de auditoria, da área fiscal e
dos próprios conselhos de
administração.”

Marcia Ogawa,
sócia-líder para o
atendimento à indústria
de Tecnologia, Mídia e
Telecomunicações da
Deloitte

Julio Laurino, sócio
da área de Consultoria
em Gestão de Riscos
Empresariais da Deloitte
que lidera a prática de
Cyber Risk Services

“Os consumidores estão adotando
soluções de IoT muito rapidamente,
e a empresa que não enfrentar
esses riscos vai ficar para trás e
perder mercado.”
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fortemente na construção de uma cultura de
segurança digital, inclusive com a participação
estratégica de seus respectivos governos. Nesses
países, a demanda por soluções de segurança
foi devidamente fomentada com a união entre a
iniciativa privada e o poder público. Já aqui, quase
não se veem empresas locais capazes de servir
essas soluções ao mercado”, diz Marcia. A posição
encontra eco na opinião de Raphael Mandarino
Junior, do IP_Ciber. “Falta estabelecer programas de
cooperação entre governo e sociedade, bem como
com outros governos e a comunidade internacional.
E estreitar parcerias e ações colaborativas com o
setor privado.”
As iniciativas colaborativas no setor estão
ganhando impulso. Após deixar o governo, em
que atuou como diretor do Departamento de
Segurança da Informação e Comunicações da
Presidência da República, Mandarino passou a
articular a fundação do IP_Ciber, para promover
pesquisas e estudos sobre o tema. Já para
estimular a discussão multissetorial sobre a
segurança digital e as boas práticas, foi fundada
em 2014 a Associação Brasileira de Profissionais e
Empresas de Segurança da Informação e Defesa
Cibernética (Asegi). A entidade vem marcando
presença nos fóruns que debatem o assunto e
incentiva a capacitação e a troca de experiências
entre especialistas. O trabalho inclui a formatação
de normas preventivas, a criação de cursos, a
avaliação de novas tecnologias e as mudanças na
legislação. “Percebemos que as áreas responsáveis
pela segurança de TI nas empresas estão
desorganizadas. Queremos dar um direcionamento
e ajudar os negócios a estabelecer um padrão”,
explica Douglas Coutinho, vice-presidente de
Relações Institucionais da Asegi. “As equipes de
TI devem estar sempre próximas e em contato
com a área de negócios, para diminuir o tempo
de resposta e o custo dos reparos de maneira
inteligente.”
Outro sinal de movimentação surgiu em 2015, com
a publicação do documento “Segurança Cibernética
no Brasil – Um Manifesto por Mudanças”, também
chamado de “Cyber Manifesto”. Unindo empresas
de vários segmentos, firmas de consultoria,
organizações não governamentais e especialistas

As várias faces da ameaça
Em uma retrospectiva do panorama corrente da segurança digital, o portal
especializado Security Intelligence afirmou que 2015 foi “um ano épico” na história
do segmento – pela multiplicação de casos de crimes cibernéticos e pelo salto na
capacidade de organização dos atacantes. Veja alguns dos crimes cibernéticos mais
comuns atualmente:

Quebra de senhas

Roubo de senhas para acesso a contas e perfis

Exploração de
vulnerabilidades

Acesso a sistemas e dados por meio de
informações coletadas em redes sociais e bases
de dados roubadas

Phishing

Publicação na internet de um site falso para
infectar os computadores dos usuários e obter
informações sobre os clientes

Advanced Persistent
Threat (APT)

Tipo de ataque silencioso, em que o invasor
atua de forma prolongada sem chamar
a atenção

Malware

Software malicioso em computadores e demais
dispositivos conectados à internet, que rouba e
envia dados a terceiros

em segurança, em um total de 140 entidades, a
iniciativa busca aumentar a percepção dos líderes
empresariais e autoridades para tornar a segurança
cibernética um princípio fundamental de uma
governança corporativa moderna e adequada.
O manifesto destaca cinco linhas fundamentais
de ação: a formação de líderes experientes em
segurança cibernética, o aprimoramento da
privacidade, a colaboração com o setor público,
a mitigação da escassez de proficiência em temas
digitais e a transformação das pessoas na primeira
linha de defesa contra ataques.
As prioridades do Cyber Manifesto estão em linha
com o pensamento de Julio Laurino, da Deloitte.
“A disciplina de prevenção precisa começar na
alta gestão. Os temas têm de ser incorporados na
pauta dos comitês de auditoria, da área fiscal e dos
próprios conselhos de administração. Só assim as
empresas poderão identificar os principais riscos a
que estão expostas e direcionar seus recursos com
foco naquilo que realmente representa ameaças.
Muitas vezes, por falta de uma governança
apropriada, investe-se muito tempo e dinheiro em
soluções inadequadas”, resume.

Douglas Coutinho, da Asegi:
sinergia entre as áreas de TI e
de negócios, para diminuir o
tempo de resposta e o custo
dos reparos
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A globalização
tributária
Na nova era da transparência, é crescente a preocupação das
empresas com o cumprimento a normas e mecanismos de fiscalização
tributária cada vez mais internacionalizados. Por Léa De Luca
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ntre as características de qualquer situação
complexa está a grande chance – ou o
grande risco – de que ela se torne, com o
tempo, ainda mais complexa. Não fogem a
esse destino muitos aspectos do mundo dos
negócios, e, possivelmente, um dos mais clássicos
é o desafio de estar em conformidade com as
obrigações tributárias. Há, nesse campo, um novo
acelerador de complexidade que está presente em
muitas das revoluções pelas quais empresas e setores
vêm passando nas últimas décadas: a globalização.
Além das normas internas, cada vez mais rígidas e
com fiscalização ultrassofisticada, empresas sediadas
ou que atuam no Brasil e pessoas físicas que moram
e trabalham por aqui – sejam, ambas, brasileiras
ou não – estão cada vez mais sujeitas à fiscalização
internacional. O acirramento do cerco tem motivações
além do combate à evasão fiscal: aumentar a
transparência e evitar atos ilícitos e criminosos, desde
sonegações e fraudes, corrupção por pagamento de
propinas e crimes, como tráfico e lavagem de dinheiro.

“O FATCA [Foreign Account
Tax Compliance Act] está
estimulando a adoção
de práticas de maior
transparência não só nos
Estados Unidos, mas no Brasil
e em outros países.”
Antenor Minto, diretor da área de Consultoria Tributária da Deloitte
Alguns mercados já foram desafiados a responder a
esse cenário – e tiveram de adaptar-se rapidamente
a novos âmbitos da gestão tributária. Um exemplo
claro é o do setor financeiro, que passou a sujeitarse a entrega da e-Financeira – obrigação acessória
instituída pela Receita Federal do Brasil em 2015,
e que visa obter diversas informações relativas a
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operações financeiras de clientes de instituições
financeiras e assemelhados, empresas de previdência
complementar, seguradoras, entre outras entidades.
A e-Financeira veio para permitir aos bancos
cumprirem um acordo intergovernamental firmado
entre o Brasil e os Estados Unidos em 2015 com o
objetivo de melhorar a observância tributária entre
os dois países e implementar o Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA). Em síntese, por meio
dos termos deste acordo, o Brasil se compromete
a disponibilizar informações bancárias de cidadãos
norte-americanos com contas no Brasil e, por outro
lado, os Estados Unidos farão o mesmo com relação
às movimentações financeiras de brasileiros em
naquele país.
“A e-Financeira veio permitir a aplicação das regras
do FATCA por parte das entidades brasileiras
obrigadas a reportar informações financeiras de
contribuintes norte-americanos correntistas de
bancos brasileiros”, diz Antenor Minto, diretor da
área de Consultoria Tributária da Deloitte.
Em 31 de maio de 2016 vence o prazo para a
entrega da e-Financeira relativa aos fatos ocorridos
em dezembro de 2015. A partir de então, a
e-Financeira terá periodicidade semestral, com
entrega nos últimos dias úteis de fevereiro e
agosto. A implementação da e-Financeira será feita
de forma escalonada, aumentando o volume de
informações exigidas no decorrer do tempo.
“A Receita Federal do Brasil aproveitou a
oportunidade de implantação do FATCA no Brasil e
foi além, aumentando a quantidade de informações
financeiras exigidas pela e-Financeira”, afirma Minto.
“O FATCA está estimulando a adoção de práticas
de maior transparência não só nos Estados Unidos,
mas no Brasil e em outros países”, completa. Para
ele, o que está por trás de todas essas iniciativas é
o advento de uma nova era, em que sigilo bancário,
contas secretas e falta de transparência em
operações financeiras serão cada vez mais atacadas
pelas autoridades fiscalizadoras.
Para o advogado Flávio Rubinstein, que acompanha
de perto as discussões no âmbito da Federação
Brasileira dos Bancos (Febraban), o acordo firmado
entre o Brasil e os Estados Unidos para a melhoria

da observância tributária foi um alívio para o setor,
uma vez que desobrigou as instituições locais
de lidarem com um ente estrangeiro na hora de
cumprir uma regulamentação de fora, no caso do
FATCA. “O problema não era apenas levantar os
dados e quebrar sigilos, mas lidar com a Receita
Federal americana. Eles são draconianos, muito
severos. A legislação original do FATCA tem milhares

de páginas. Nos Estados Unidos, há guias de como
cumpri-la que mais parecem enciclopédias”, diz
Rubinstein. “Com o acordo, os bancos apenas
repassam as informações para a Receita Federal
brasileira, dentro das normas do País, cumprindo
instruções do Fisco.” Segundo o advogado, a maior
parte dos bancos brasileiros já está totalmente em
conformidade com as exigências desse acordo.
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José Antonio Machado, do
Banco Santander: trabalho
de identificar os clientes
considerados contribuintes
fiscais norte-americanos

Minto, da Deloitte, pontua que, neste momento,
está em discussão a implantação de um mecanismo
semelhante ao do FATCA, porém de caráter
multilateral, promovido pela Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
O padrão comum de informações (Common
Reporting Standard, ou CRS) é um conjunto de
normas globais para facilitar a troca periódica de
informações financeiras entre autoridades fiscais
de diferentes jurisdições. Mais de 90 países já se
comprometeram a aderir a essas normas, que
começam a valer em 1º de janeiro de 2017. O
Brasil demonstrou interesse em aderir em 2018.
“Os conceitos de maior transparência e troca de
informações fiscais e financeiras introduzidos pelo
FATCA começam a adquirir caráter global. A era do
non disclosure vai ficar no passado. Até a Suíça já
se posicionou a favor do CRS”, diz Minto. Segundo
o diretor da Deloitte, entre as jurisdições que já se
comprometeram a adotar o CRS há conhecidos
paraísos fiscais, como Ilhas Cayman, Bermudas e
Ilhas Virgens Britânicas.
“As pessoas têm de entender que o cenário global
mudou. Ativos, rendimentos e exposições em
outros países vão em algum momento chegar
aos ouvidos do governo no Brasil”, concorda
Rubinstein. “De 2008 para cá, ou seja, em menos
de uma década, o mundo mudou do sigilo
financeiro quase absoluto para um padrão relativo.
Este é o novo cenário, a tendência mundial é
esta, estamos caminhando para a transparência.

Em dois ou três anos, os sistemas irão se conversar
globalmente, podemos até chegar a um quadro de
fisco global, com um ‘CPF’ global”, diz Rubinstein.
Inicialmente, a legislação dos Estados Unidos prevê
o controle e a coleta de informações de correntistas
e investidores norte-americanos que aplicam
recursos financeiros em outros países para combater
práticas de evasão fiscal. Os cidadãos e as empresas
norte-americanos devem relatar suas rendas e seus
ativos ao Financial Crimes Enforcement Network
(FinCEN) e ao Tesouro dos Estados Unidos – o país
estima que US$ 360 bilhões em ativos de cidadãos
americanos estejam fora do alcance da tributação.
“Estamos trabalhando há mais de três anos no
banco para conseguir cumprir as normas do FATCA.
Estamos em conformidade com a regra, mas
estamos no meio do caminho ainda, pois o processo
só termina em 2018, com a inclusão fracionada
de novas categorias de clientes”, diz José Antonio
Machado, superintendente de Compliance do Banco
Santander. As categorias incluem pessoas físicas,
empresas e instituições financeiras.
O executivo afirma que os ajustes necessários
exigem ainda grande esforço da instituição, que
conta com 30 milhões de clientes no Brasil. O
primeiro envio de informações para a Receita
Federal ocorreu em agosto de 2015, e a quantidade
de clientes identificada, naquele momento, ainda
foi muito pequena: menos de 1.000. “O trabalho
é identificar os clientes que são considerados
contribuintes fiscais norte-americanos dentro do
banco.” O Santander buscou sinais como clientes
com telefone e endereço nos Estados Unidos ou que
enviam remessas regulares em dólares, por exemplo.
Depois de identificar os potenciais contribuintes, o
banco precisa enviar questionários para se certificar
se o cliente é mesmo contribuinte americano ou não.
Quando acabar o processo de adequação ao FATCA,
começam os reportes de informações dentro do
âmbito do CRS, ao qual o Brasil adere a partir de
2018. “O CRS é o FATCA europeu”, compara. “Esses
acordos inibem sonegação e lavagem de dinheiro,
isso é bom. Porém, como o prazo é apertado, isso
aumenta o risco operacional”, afirma o executivo
do Santander.
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No meio do caminho tinha o dólar
A determinação da Receita Federal de cercear
a evasão fiscal também se estende a negócios
feitos entre multinacionais e suas matrizes ou
coligadas no exterior. Toda movimentação de bens
e serviços entre unidades organizacionais de uma
mesma empresa está sujeita à regra do “preço de
transferência”. A legislação brasileira é considerada
por especialistas muito complexa e particular em
relação à maioria dos outros países. A regra foi
aperfeiçoada em 2012 com a Lei 12.715, que passou
a valer em 2013. Porém, de lá para cá, as empresas
têm se deparado com outro desafio: a alta do dólar.
“A Lei visa evitar a transferência de lucros para
o exterior entre empresas do mesmo grupo em
operações de empréstimo ou transações de bens,
serviços e direitos, por meio do superfaturamento
de importações ou subfaturamento nas
exportações. Se a empresa que está no Brasil
importar seus produtos ou serviços de uma
empresa vinculada por um preço maior do que o
de mercado estará, em teoria, transferindo lucro
para o exterior”, diz Carlos Ayub, sócio da área de
Consultoria Tributária da Deloitte e líder da prática
de Preços de Transferência. Ocorre que os cálculos
são feitos em reais, e, mesmo obedecendo à lei,
uma empresa que importe um bem da matriz hoje
irá pagar um preço em reais muito maior do que
há um ano, por exemplo.
“Na importação, o atual câmbio tem impacto
significativamente negativo; como a norma exige a
aplicação sobre os preços em reais, o que a empresa
estabeleceu no passado como preço justo – por
exemplo, US$ 100 (que equivalia a algo aproximado
a R$ 250 há um ano e, hoje, a R$ 400) – não é
mais. Para efeito de preço de transferência, é como
se a empresa estivesse pagando um aumento real
no preço do produto importado de sua matriz.
Entretanto, é apenas resultado da alta do dólar”,
explica Ayub. “As normas não consideram a variável
de desvalorização cambial, e, injustamente, a
empresa acaba tendo um ônus decorrente dos
preços de transferência – um ônus que não teria
em um cenário de câmbio estável”, diz. Como, no
momento, as empresas não conseguem repassar
o aumento aos preços no mercado interno, dada
a recessão da economia local, as importadoras

“Métodos alternativos
de cálculos de preços de
transferência, que não eram
tão usados antes porque
dependem, muitas vezes,
de informações de suas
matrizes ou outras
vinculadas no exterior, já
estão sendo analisados
pelas importadoras com
maior atenção.”
Carlos Ayub, sócio da área de Consultoria Tributária da
Deloitte e líder da prática de Preços de Transferência
passam a ser duplamente penalizadas: primeiro pela
deterioração de sua margem de lucro e segundo,
pelo aumento da carga tributária decorrente do
ajuste do chamado transfer pricing.
Com relação ao aspecto tributário, as empresas
estão buscando outras formas de cálculo de seus
preços de transferência que não pelo método do
Preço de Revenda menos Lucro (PRL), que tende a
ser mais oneroso em situação como esta. “Métodos
alternativos de cálculos de preços de transferência,
que não eram tão usados antes porque dependem,
muitas vezes, de informações de suas matrizes
ou outras vinculadas no exterior, já estão sendo
analisados pelas importadoras com maior atenção.
Empresas de diversos setores, entre eles o
automotivo, já estão fazendo isso”, diz.
A prática tem mostrado que, no contexto tributário,
a transparência e conformidade se confirmam como
a tônica da globalização dos negócios.
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O que importa
de fato
Compra crescente de empresas locais por estrangeiros e
complexidade histórica das regras tributárias e trabalhistas
brasileiras impulsionam a terceirização de atividades
secundárias para focar a essência do negócio.
Por Léa De Luca

A

economia incerta e a competitividade
– que, apesar e por causa do
momento atual, aumentam a cada
dia – ganharam espaço prioritário na
agenda das empresas brasileiras. Nesse
cenário, direcionar os esforços e os recursos para o
negócio principal pode ser essencial para manterse bem posicionado em relação à concorrência. É
um desafio histórico, mas não trivial. Segundo o
relatório Doing Business, do Banco Mundial, são
precisas 2.600 horas para o pagamento de impostos
no País. Um levantamento da Deloitte revelou que
a participação média da estrutura de compliance
tributário sobre o faturamento das empresas pode
variar, no Brasil, de 0,2% a 3,53%, de acordo com
o porte da organização. Como manter o foco no
negócio principal, se a legislação brasileira exige o
cumprimento de uma complexa série de obrigações
tributárias e trabalhistas? Como investir na expansão
dos negócios sem despender recursos significativos
com investimentos fixos que não fazem parte do
core business?
A terceirização de atividades secundárias ou de
apoio não é necessariamente uma prática nova,
mas vem ganhando importância nesse contexto.
Seja porque a desaceleração da economia
exige mais foco, seja porque a entrada de mais
empresas estrangeiras no Brasil (mais acostumadas
à terceirização) vem puxando a tendência e
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estimulando a mudança de atitude nas concorrentes
brasileiras. “As empresas nacionais têm recorrido à
terceirização para melhorar a eficiência e enfrentar
a concorrência com as empresas estrangeiras”,
diz Luiz Fernandes Costa, sócio-líder da área de
Outsourcing da Deloitte.
Segundo Costa, o setor de tecnologia da
informação é o mais tradicional no uso da
terceirização como recurso para manter o foco
no negócio, mas, com o aumento do volume e
da complexidade das informações exigidas pela
legislação tributária brasileira, as grandes empresas
vêm recorrendo cada vez mais à terceirização na
área tributária. “A demanda cresceu no setor de
manufatura e também entre as importadoras e
exportadoras. Há benefícios fiscais que podem
ser obtidos por essas empresas, mas apenas se
cumprirem completamente uma série de requisitos
muito rigorosos, que se tornam cada vez mais
difíceis de seguir à risca”, afirma.
A lista dos motivos que têm impulsionado empresas
brasileiras e estrangeiras a concentrarem-se
no negócio principal é longa – e, nela, há três
aspectos básicos, relacionados a temas tributários,
econômicos e de negócios. Primeiro, o advento
das declarações e fiscalizações eletrônicas dentro
do âmbito do Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED). Em seguida, encontra-se o caso das

empresas exportadoras que, mais competitivas
com a desvalorização cambial, passaram a produzir
e a vender mais – e a precisar de mais apoio para
usufruir dos benefícios fiscais.
Há, ainda, a chegada de competidores estrangeiros.
Segundo levantamento da Deloitte realizado a
partir de dados da Transactional Tracking Records,
em 2015, o Brasil recuperou o crescimento de
operações de fusões e aquisições (veja no box
na pág. 35). O movimento tende a se confirmar
para 2016, motivado pelas mesmas razões do
ano anterior: consolidação, busca de liquidez e
reorganização de dívidas. As aquisições por parte
das empresas estrangeiras têm o incentivo extra
dado pela forte desvalorização dos ativos em reais
devido à alta do dólar nos últimos dois anos.
A realidade que vem de fora
Há dois casos a serem considerados quando se
trata da atuação de empresas estrangeiras: os
negócios que chegam ao Brasil agora e aqueles
que já têm experiência com o ambiente local.
Os novos competidores têm mais dificuldade de
entender a complexidade do mercado brasileiro e
preferem a terceirização para assegurar experiência
e conhecimento locais para o grupo. “Ao entrar
em um país desconhecido, trabalhar com parceiro
internacional aumenta a segurança no cumprimento
das exigências locais”, afirma Costa.

No entanto, muitas das empresas estrangeiras
que já estão aqui há mais tempo também recorrem
à terceirização. Este é, por exemplo, o caso da
Sodexo, multinacional francesa e uma das maiores
empresas de serviços de alimentação e gestão de
facilidades do mundo. “A área fiscal da Sodexo
tem profissionais conhecedores da legislação”, diz
Carla Statzevicius, gerente da área de Contabilidade
da diretoria financeira na Sodexo Benefícios e
Incentivos. “Porém, de fato, as leis brasileiras
passam por mudanças com certa frequência,
sendo importante termos acesso imediato a essas
informações e compreender como elas impactam o
dia a dia, em especial, no que diz respeito ao envio
de informações e documentos ao governo.”

Carla Statzevicius, da
Sodexo: apoio de parceiro
garante ainda mais
segurança e credibilidade
aos processos

Carla explica que a busca por conformidade
no envio de informações ao governo e à matriz
da empresa, na França, é a razão principal
de ter terceirizado o serviço. “Independentemente
das movimentações de mercado, buscamos
melhorias contínuas nos processos para que
atuemos de forma adequada no mercado
e perante a lei.”
A gerente da Sodexo afirma que, atualmente, todas
as declarações da empresa são geradas pelo SPED.
No caso da Sodexo, são dois tipos de declaração,
com periodicidade mensal e anual, geradas para
três pessoas jurídicas e que totalizam 13 arquivos ao
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longo do ano. “A terceirização dá segurança ainda
maior ao gerarmos esses documentos. Com mais
acesso a atualizações e novas regulamentações,
nossa equipe tem suporte para fazer as adaptações
necessárias, sem risco de perder as datas de entrega
ou de cometer algum equívoco. Além disso, temos
mais tempo para nos dedicar ao que, de fato, é
nosso core business”, diz Carla.

Hermínio Oliveira, da
Visa: processamento de
informações por um sistema
customizado ajuda a se
adaptar às exigências
do Brasil

O diferencial tecnológico
Valmir Passos, sócio da área de Consultoria
Empresarial e líder do Delivery Center da Deloitte
no Brasil – área que fornece serviços de sustentação
de Tecnologia da Informação (TI) das organizações
que contratam os serviços de Outsourcing da
Deloitte –, diz que, entre as empresas que mais
investem em terceirização, estão as multinacionais
que acabam de chegar ao Brasil e, por outro lado,
as empresas de grande porte, especialmente
as internacionais que já estão instaladas aqui e
têm seu próprio ambiente de TI, mas que estão
buscando redução de custos e aumento de
produtividade e qualidade com a melhoria
dos processos de TI.

“As empresas nacionais
têm recorrido à terceirização
para melhorar a eficiência e
enfrentar a concorrência com
as empresas estrangeiras.”
Luiz Fernandes Costa, sócio-líder da área de Outsourcing da Deloitte

“Quando uma empresa toma a decisão de trazer
suas operações para o Brasil, prefere fazer o mínimo
possível de investimentos em ativos imobilizados,
como infraestrutura de TI. Além disso, contratar
profissionais e sistemas demora e traz custo
fixo elevado, muitas vezes incompatível com o
orçamento do negócio que está apenas começando
no Brasil”, diz Passos.
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Essas empresas contratam serviços terceirizados
porque querem um prestador que entenda
rapidamente o negócio, com capacidade de
disponibilizar prontamente o ambiente de TI –
composto por infraestrutura técnica, aplicações e
sustentação de aplicações. “O ambiente técnico
é disponibilizado como serviço e a empresa não
precisa investir em servidores, sistema operacional,
licenças de software e serviços de sustentação.
O cliente paga como se fosse uma assinatura
mensal de serviço”, declara Passos.
Hermínio Oliveira, diretor de Finanças da Visa
do Brasil, afirma que usa um sistema no modelo
Software as a Service (SaaS) para o processamento
das atividades financeiras – que engloba os módulos
de compras, contabilidade, faturamento, cobrança,
cash management e relatórios. “Temos também
terceirizado o processamento dos impostos,
incluindo cálculos, preparação de guias para
pagamento e apuração da declaração de imposto
de renda anual –, além de relatórios mensais de
impostos pagos para a matriz”, afirma.
Oliveira enxerga vantagens com a terceirização,
tais como ganho de eficiência, redução de custos
(não é mais preciso comprar licenças dos sistemas
e não há necessidade de aquisição de servidores)
e acesso ao suporte de imediato. “A terceirização
ajuda a empresa a se adaptar ao ambiente e às
exigências do Brasil, que tem um sistema contábil e
fiscal específico, exigindo que o processamento das
informações seja executado exclusivamente por
um sistema customizado”, afirma.
Oliveira vê espaço para ampliar a terceirização
de outros processos em breve: “Estamos nos
expandindo no mercado, e o Banco Central está
solicitando novos controles para o segmento de
cartão de crédito. A necessidade de suporte
para fornecer informações dentro das novas
exigências vai aumentar”.
Segundo Valmir Passos, da Deloitte, a transferência
do trabalho transacional do dia-a-dia para o
parceiro especializado representa menos custos
do que contratar equipes e equipamentos. “Com
a terceirização, as áreas de TI das empresas
podem se concentrar mais na parte estratégica

Transações em expansão
Depois de uma queda em 2014, o número de
operações de fusões e aquisições no Brasil recuperou
em 2015 o ritmo de crescimento que vinha
registrando desde 2009 – e a expectativa é de que,
em 2016, esse número cresça ainda mais, por conta
da atratividade dos preços dos ativos brasileiros
em virtude da valorização do dólar em relação ao
real. Desse número de fusões e aquisições, 21% são
relativos ao setor de tecnologia da informação e
internet – um dos segmentos em que as empresas
mais têm se utilizado de parcerias para focar em seu
core business e em seu crescimento. O número de
trabalhadores em setores usualmente terceirizados
no Brasil, por sua vez, cresceu 16,6% no período
entre 2010 e 2014.
Fusões e aquisições no Brasil
(número de operações)
863

922
760

822

577

Valmir Passos, sócio da área de Consultoria Empresarial
e líder do Delivery Center da Deloitte no Brasil

321
219
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Fonte: Deloitte; elaborado com base em dados
da Transactional Track Record

21%

das operações de fusões e
aquisições no Brasil em 2015
são do setor de tecnologia da
informação e internet

Número de trabalhadores em setores
usualmente terceirizados no Brasil
(em milhares)
10.451

“Com a terceirização,
as áreas de TI das empresas
podem se concentrar mais
na parte estratégica da
organização, ficar mais
próximas das áreas de
negócio e focar em
inovações, como soluções
digitais.”
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Fonte: Deloitte; elaborado com base em
dados do Ministério do Trabalho e Emprego

2015

da organização, ficar mais próximas das áreas de
negócio e focar em inovações, como soluções
digitais. Na prática, as empresas que decidem partir
para o outsourcing de TI ficam livres da gestão da
complexidade operacional e passam a se concentrar
na análise dos processos de negócio e nos projetos
transformacionais da organização”, afirma. Além
disso, destaca Passos, a prática dá “escalabilidade”,
ou seja, permite o rápido crescimento da empresa
sem a obrigação de fazer investimentos em
tecnologia para apoiá-lo.
“Essa abordagem ajuda, ainda, empresas em
transição, que estejam substituindo a arquitetura
antiga de TI por uma nova. Assim, a empresa
não precisa parar, nem conviver com dois sistemas
in house ao mesmo tempo”, diz. E, para terminar,
Passos aponta uma vantagem importantíssima,
principalmente para as novatas start-ups:
mais produtividade e qualidade: “Com maior
padronização, processos formalizados, foco
em seu core business e melhor documentação,
a empresa ganha em eficiência na execução
do serviço”.
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A arte de unir
diferenças
Um processo amplo de due diligence e um programa
abrangente de integração são alguns dos elementos decisivos
para o sucesso de uma operação de fusão ou aquisição.
Por Gleise de Castro

C

ortar e costurar. As operações de
fusões e aquisições bem-sucedidas são
aquelas em que, em suma, essas duas
ações são cumpridas com maestria.
Em operações como estas, deve-se
eliminar aspectos que promovam redundâncias
e unir os que despertem sinergias. Para que a
integração saia do papel com êxito, é preciso um
planejamento detalhado, de ponta a ponta, que
comece antes mesmo da assinatura do negócio. A
falta de um programa bem estruturado de integração
e expectativas que levem em conta apenas aspectos
financeiros da transação, desconsiderando um
conjunto de riscos que possam comprometer as
metas e o investimento realizado, é responsável,
na avaliação de muitos especialistas, por operações
malsucedidas.
Ao investir em uma operação de fusão ou aquisição,
é preciso ter muito claro o que se pretende atingir:
se o objetivo é alcançar setores e áreas geográficas
em que a empresa ainda não atua, por exemplo, ou
obter a carteira de clientes da empresa adquirida,
entre outras possibilidades. São todos caminhos
viáveis para o crescimento – alguns deles, inclusive,
mais viáveis nos tempos atuais. Além do plano de
negócios, que aponta para os grandes objetivos de
retorno financeiro da operação, a empresa precisa
adotar um programa de integração abrangente,
que contemple um conjunto de práticas destinadas

a reduzir os riscos e facilitar a transição. Entre as
principais medidas estão um processo sólido de due
diligence, um bom plano de gestão de mudanças
e o alinhamento das culturas corporativas das
empresas.
A due diligence, por exemplo, é uma espécie de
análise prévia de documentos e informações da
empresa-alvo para conhecer suas reais condições.
Esse processo deve englobar as diferentes áreas da
empresa a ser adquirida.
“Quanto mais trabalho de due diligence, menos
conflitos depois”, observa Artur Giannini, sócio
da área de Financial Advisory da Deloitte. “A due
diligence deve ser ampliada para todas as áreas,
como a operacional e a comercial, e não se limitar
às áreas financeira, fiscal e trabalhista da empresa
a ser adquirida. Isso possibilitaria a otimização de
custos por meio da unificação de processos.” Um
exemplo trazido por Giannini é a unificação dos
contratos de compra. Com maior volume, é possível
negociar preços melhores.
Antes de fechar o negócio, é preciso garantir
que todas as contingências sejam incluídas no
contrato de compra e venda. Isso ajudará a evitar
que a empresa pague um preço maior do que a
adquirida vale. Um exemplo é algum problema
trabalhista detectado na due diligence, como
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um trabalhador que entrou na Justiça contra a
empresa adquirida, o que pode representar uma
perda significativa.
Uma longa jornada
Para Renata Muramoto, sócia que lidera a prática de
fusões e aquisições dentro da área de Consultoria
Empresarial da Deloitte na América Latina, “a melhor
maneira de assegurar uma transição suave, que evite
interrupções na operação da nova empresa, é ter
um plano abrangente de integração, vinculado às
metas e aos marcos do processo, com responsáveis
bem definidos e levando em consideração as
interdependências entre equipes”.
Uma segunda recomendação seria mapear as
partes interessadas que devem ser envolvidas no
planejamento da integração, cada uma em seu
momento específico. Os executivos da empresa
adquirente também devem montar uma equipe
dedicada à integração, formada por seus melhores
talentos e lideranças, capaz de compreender os
impactos estratégicos da transação, os riscos
de cada decisão para todo o negócio e as
interdependências entre as equipes de trabalho.
Outra medida é o desenvolvimento de um programa
robusto de comunicação, cultura e gestão de
mudanças. Esse programa é importante para
contemplar as particularidades da cultura de cada
negócio e criar um plano de ação para administrar
possíveis conflitos, comunicar ações e objetivos com
clareza e criar processos de feedback.

A “Pesquisa de Integração Brasil 2015 – Entendendo
os Desafios para Maximizar o Investimento em
M&A”, realizada pela Deloitte, indica que a falta
de planejamento é um dos fatores responsáveis
pela demora para se alcançar, no País, o retorno
esperado da junção das duas empresas (veja mais
detalhes sobre o estudo no box da pág. 39). Nesse
ponto, destaca Renata, os executivos se dedicam a
uma série de providências e cuidados para fechar o
negócio, incluindo a execução de uma due diligence
adequada que ajude a concluir a operação.
Porém, não estendem essa mesma dedicação
ao planejamento da sinergia – outra etapa que é
preciso observar com lupa. “As empresas demoram
muito para pensar a estratégia de integração. A
captura do valor da sinergia acaba se perdendo no
tempo ou não sendo efetivada”, explica.
Outros fatores que contribuem para a demora na
integração, segundo a sócia da Deloitte, são as
exigências regulatórias e tributárias, que tornam
ainda mais complexas as operações de fusão e
aquisição realizadas no Brasil. Do ponto de vista
regulatório, a empresa que resultar da junção
das organizações precisa obter a aprovação de
vários órgãos, como, por exemplo, o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e
conseguir diversos tipos de licenças, tanto no nível
federal quanto no estadual, se houver incorporação.
São dezenas de órgãos regulatórios e milhares de
requisitos e processos complexos a que as empresas
devem atender para serem autorizadas a operar

“A melhor maneira de assegurar uma transição
suave, que evite interrupções na operação da nova
empresa, é ter um plano abrangente de integração,
vinculado às metas e aos marcos do processo,
com responsáveis bem definidos e levando em
consideração as interdependências entre equipes.”
Renata Muramoto, sócia que lidera a prática de fusões e aquisições dentro da área de Consultoria Empresarial da Deloitte na América Latina
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no País. Na área fiscal, precisa ser garantida a
continuidade de atendimento ao complexo sistema
brasileiro, nas três esferas de governo.

Os bons resultados de uma fusão ou aquisição
dependem essencialmente dos funcionários
de ambas as empresas. Por isso, é preciso
estabelecer metas e deixar claras as oportunidades
às pessoas que farão parte do novo negócio.
“Uma empresa com uma boa estratégia de
conquista de mercado pode não precisar demitir
ninguém, pois precisará de todos nessa nova
etapa”, diz Giannini, da Deloitte. Os clientes
também precisam ser tratados com atenção para
evitar perda de receita. De acordo com Giannini:
“As pessoas têm uma relação emocional, de
fidelidade, com a marca. As empresas devem
entender essa relação para decidir se vão eliminar
uma marca, por exemplo”.

O desafio de uma incorporação é garantir que
todas essas exigências sejam cumpridas. “No caso
das obrigações legais e regulatórias, a incerteza,
os possíveis atrasos e a necessidade de sincronizar
as aprovações em diferentes estágios para concluir
uma transação são fatores que precisam ser
trabalhados de perto pelas equipes de integração
e jurídica das empresas envolvidas”, diz Renata
Muramoto. Equívocos nesse processo podem
corroer rapidamente o valor do negócio e a
continuidade das operações.

Os desafios da integração
Mesmo com as incertezas em relação
ao cenário político-econômico
brasileiro, o movimento de fusões e
aquisições continua forte no País. É o
que revela a “Pesquisa de Integração
Brasil 2015 – Entendendo os Desafios
para Maximizar o Investimento em
M&A”, conduzida pela Deloitte com
87 executivos de todo o mundo que
participaram de fusões e aquisições
no Brasil nos últimos três anos.
O grau de maturidade é demonstrado
pela realização, por 95% dos
entrevistados, de due diligence da
empresa adquirida, processo que
envolve a participação de especialistas
externos, como consultores,
advogados e bancos de investimento.
A maioria dos participantes – 69%

– também informou ter adotado
um plano formal de integração.
Esta medida determina como e
quando recursos como processos,
ativos e compromissos da empresa
compradora e adquirida serão
integrados e contribui para que as
metas estratégicas da operação sejam
atingidas.
No caso de 76% dos executivos
consultados, o processo de integração
adotado incluiu a definição de metas
e planos de sinergia. Mas apenas 43%
disseram ter alcançado ou superado
suas metas, enquanto, para 18% ,as
metas não foram atingidas. Além
disso, 17% disseram não ter certeza
se tinham alcançado seus objetivos ou
não haviam definido metas de sinergia.

Dos entrevistados que definiram
metas, 89% disseram ter sido bemsucedidos na integração, ante 61%
dos que não haviam desenvolvido
objetivos mensuráveis de sinergia.
Os respondentes elegeram quatro
fatores críticos para o sucesso da
integração: contar com forte apoio
dos executivos, envolver as gerências
de ambas as empresas, desenvolver
um projeto abrangente de integração
e alocar uma equipe dedicada a
esse projeto. Em transações futuras,
a maior parte dos entrevistados
apontou a necessidade de priorizar
um programa de gestão de mudanças,
alinhamento cultural entre as
empresas e seleção mais rigorosa do
líder de integração e de sua equipe.

Acesse a “Pesquisa de
Integração Brasil 2015 –
Entendendo os Desafios
para Maximizar o
Investimento em M&A”
na íntegra em
www.deloitte.com.br

Cenário e perspectivas para fusões e aquisições

Integrações bem-sucedidas

dos consultados
disseram ter interesse em
realizar fusões e aquisições
no Brasil nos próximos
dois anos

Entre as empresas
que não adotaram plano
de integração

Entre as empresas
que adotaram plano
de integração

Tempo médio para
atingir as metas de sinergia
em processos de fusão ou
aquisição de empresas

anos
Brasil

meses
Estados Unidos

Fonte: “Pesquisa de Integração Brasil 2015 – Entendendo os Desafios para Maximizar o Investimento em M&A” (Deloitte, 2015)
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Fatores de sucesso
“Fechar o negócio é fácil. O grande desafio
é capturar todos os valores esperados com a
aquisição”, diz Edvaldo Silva, vice-presidente
de Finanças da Mosaic Fertilizantes do Brasil,
subsidiária da Mosaic Company, gigante mundial
na produção e comercialização de fertilizantes.
Na avaliação do executivo, é por falhar nesse
ponto que grande parte das fusões e aquisições
no País não atinge seus objetivos.
Edvaldo Silva, da Mosaic:
boa comunicação e
gerenciamento detalhado
do processo de mudanças
permitiram uma integração
rápida e bem-sucedida

Para o executivo, o planejamento da integração
tem de começar bem antes do fechamento do
negócio. “Dependendo do nível de certeza da
aquisição, talvez até mesmo em paralelo à due
diligence”, afirma. O processo deve contar também,
destaca Silva, com alto nível de envolvimento da
liderança sênior do negócio. “Há muita coisa que
não pode ser delegada”, afirma. Outros pontos
importantes, segundo o executivo da Mosaic, são o
estabelecimento de uma boa governança, logo no
início do processo, e um plano detalhado de captura
de sinergias que considere os responsáveis por
todos os itens.

“A due diligence deve ser
ampliada para todas as áreas,
como a operacional e a
comercial, e não se limitar às
áreas financeira, fiscal e
trabalhista da empresa a ser
adquirida. Isso possibilitaria a
otimização de custos por meio
da unificação de processos”.
Artur Giannini, sócio da área de Financial Advisory da Deloitte
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Em 2014, a Mosaic adquiriu o negócio de
fertilizantes da ADM (Archer Daniels Midland) no
Brasil e no Paraguai por US$ 350 milhões. O tempo
empregado em todo o processo, desde o início
das discussões até o encerramento do Integration
Management Office (IMO, equipe encarregada
de gerir a integração), de acordo com Silva, foi
de menos de um ano. A integração foi concluída
em apenas quatro meses após o fechamento do
negócio. “Não tivemos um dia de paralisação não
programada das atividades de compra, venda,
faturamento, recebimento e pagamento. Tudo
ocorreu na data programada e sem interrupção do
negócio”, diz Silva. Foram cumpridas também as
datas programadas para implantação dos softwares
de gestão empresarial e para a consolidação
societária das duas empresas.
A Mosaic designou seus melhores talentos para
se dedicarem exclusivamente ao processo, em
todas as suas fases. Para liberar os funcionárioschave de suas atividades cotidianas, a empresa

um planejamento assertivo, a empresa colheu um
período de estabilização sem rupturas e a unificação
da marca, de processos e de sistemas.
Do lado jurídico
Por toda a sua complexidade, uma operação de
fusão ou aquisição deve contar com apoio jurídico,
para orientar os executivos em todos os aspectos
legais que envolvam o negócio: contratual,
societário, contencioso, imobiliário, ambiental,
de propriedade intelectual e de tecnologia, entre
outros. As possíveis ramificações jurídicas incluem
também temas ligados à corrupção. Nesse caso,
são realizadas, por exemplo, entrevistas com
funcionários da empresa-alvo para descobrir se
houve alguma ilegalidade.

contratou pessoal temporário para a realização
dessas funções. O sucesso da integração entre a
Mosaic e a ADM também decorreu de uma boa
comunicação entre todos os envolvidos, em todas
as fases, e de um trabalho de gerenciamento de
mudanças para dirimir suas preocupações com
as alterações que seriam implantadas a partir da
união das duas empresas.
Outro exemplo bem-sucedido foi o processo de
integração que uniu duas seguradoras de diferentes
histórias e culturas: a Marítima Seguros, fundada
em Santos em 1943, e a Yasuda Seguros, empresa
japonesa que atua no Brasil desde 1959. Foram
necessários dois anos e meio, 200 profissionais
envolvidos e mais de 220 projetos simultâneos
para o processo de integração da empresa que se
tornaria a Yasuda Marítima Seguros. O principal
desafio foi promover a junção de dois negócios com
operações, sistemas e culturas distintos – um de
origem familiar e voltado ao varejo e outro, parte de
um grupo japonês atuante na área corporativa. Com

Walter Mendes, do CAF:
autorregulação sobre as
operações de fusões e
aquisições visa à equidade,
transparência e confiança no
mercado

Os problemas encontrados na análise jurídica
podem levar à redução do preço estimado da
empresa a ser adquirida. Na esfera da legislação
societária, empresas de capital aberto podem contar
com orientação do Comitê de Aquisições e Fusões
(CAF), entidade de autorregulação para o mercado
de capitais, criada em 2013 por BM&FBovespa,
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (Anbima), Associação
de Investidores no Mercado de Capitais (Amec)
e Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC). Seu objetivo é assegurar condições
equitativas entre acionistas em ofertas públicas
de aquisição de ações, incorporação, fusão
ou cisão envolvendo companhias brasileiras com
ações em bolsa.
O CAF criou um código específico, com normas e
princípios, de adesão voluntária, que vão além da
legislação, para garantir a equidade, transparência
e justiça na operação. “A Comissão de Valores
Mobiliários estimulou as instituições de mercado a
criarem o organismo, para aumentar a confiança
dos investidores, diminuir riscos e tornar o mercado
de ações mais eficiente”, diz Walter Mendes,
diretor executivo do CAF. Uma fusão ou aquisição
não é realizada apenas para gerar mais receita
ou aumentar o tamanho da empresa. O que é
preciso ter em mente na gestão desse processo é
a sua capacidade de geração de valor com o novo
negócio. Só assim valerá a máxima de que, ao somar
um mais um, o melhor resultado é três.
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O ativismo
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foi à bolsa
A crise financeira global tem
transformado a atuação dos
investidores. Mais assertivos,
eles agora não querem só
monitorar e fiscalizar a
gestão. Desejam influenciar
os rumos do negócio.
Por Luciano Feltrin

F

az algum tempo, dois termos que guardavam
pouca relação entre si passaram a ser ouvidos
lado a lado com frequência no ambiente
de negócios: ativismo e mercado de
capitais. A crise internacional, que, desde
2008, provoca turbulência e frequentes quedas
nos mercados acionários, vem estimulando uma
nova postura por parte dos investidores. Mais
assertivos e atuantes, eles agora não se contentam
só em acompanhar os números, o desempenho e
as estratégias já definidas das empresas nas quais
aplicam recursos financeiros. Querem também
– além de dados e informações para monitorar
e fiscalizar a operação – participação efetiva e
capacidade de influenciar os rumos do negócio.
O maior engajamento é visto como um movimento
natural e positivo, acompanhado de uma tendência
internacional de aperfeiçoamento das práticas
de governança corporativa, mas, pelo lado das
empresas, é preciso muito preparo para se adequar
a essa nova realidade. As áreas de relações com
investidores (RI) e os conselhos de administração
– interlocutores naturais de acionistas sedentos
por maior protagonismo – são as estruturas mais
expostas dentro desse cenário e precisam estar bem
ajustadas para fazer frente às novidades. Só assim
as respostas a essa nova dinâmica do mercado de
capitais estarão à altura do que desejam os ativistas.
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José Roberto Pacheco, da
Odontoprev: investidores
são cada vez mais bem
organizados e profissionais e
esperam capturar e agregar
conhecimento sobre o
negócio

E o que exatamente eles desejam? A crise pode
até ter impulsionado um comportamento mais
ativista, mas não deve ser a única razão a orientar
essa conduta, afirma Mauro Rodrigues da Cunha,
presidente da Associação dos Investidores no
Mercado de Capitais (AMEC). “Os investidores
financeiros não devem se limitar a entregar
resultados para seus clientes. Têm de exercer
plenamente os direitos políticos da propriedade,
se comportando como donos de parte do capital.
Ou seja, interagindo com a administração da
empresa, discutindo sua governança e a estratégia
para além de questões meramente financeiras.”
E esses acionistas devem ter cada vez mais
ferramentas para fomentar seu ativismo. A AMEC,
por exemplo, já prepara um código para orientar
investidores nessa direção, que deve ficar pronto
ainda em 2016.
Já do lado das empresas, Bruce Mescher,
sócio da área de Auditoria da Deloitte, avalia
que os profissionais de RI e dos conselhos de
administração devem puxar a fila na hora de
desenvolver ações, formas e instrumentos
adequados de atendimento a um público cada vez
mais exigente e sofisticado em suas demandas.
“Esse ainda é um fenômeno relativamente novo
no Brasil. Para lidar bem com o ativismo, é preciso
construir estratégias que levem em conta os
diferentes níveis de engajamento, os objetivos e a
atuação dos investidores, assim como é importante
saber se eles têm horizontes de longo ou curto
prazo. Esse trabalho cobra uma permanente
interação entre o RI e os componentes do
conselho de administração.”

Mais do que desejado, esse alinhamento é
fundamental para reduzir vulnerabilidades. “É preciso
que exista um mandato nesse sentido, que deixe
claro que a empresa e todo seu time devem abrir
as portas para aproximar-se de acionistas com
essas características”, recomenda José Roberto
Pacheco, diretor de Relações com Investidores da
Odontoprev. “O ideal é que a empresa seja proativa
e até um pouco ativista também, deixando seu
modelo de negócios claro, por meio da construção
de um processo de comunicação bastante
transparente com o mercado.”
O executivo observa que a atuação de investidores
com perfil ativista – sejam fundos, gestores de
recursos ou mesmo grupos de acionistas individuais
com percentual relevante do capital – é algo
que veio para ficar no mercado brasileiro. “Esses
investidores são cada vez mais bem organizados
e profissionais e entendem que só conseguirão
capturar e trazer mais valor a um negócio à medida
que conhecerem detalhes do setor e da empresa.
A crise, que torna mais raras as possibilidades de
investir em outros bons ativos, reforça ainda mais
essa lógica.”
Ao ampliar as doses de incerteza quanto à sua
duração e ao ponto de retomada da economia, o
momento econômico atual faz com que fundos
de pensão – e não apenas investidores voltados a
possíveis ganhos oportunistas e de curto prazo –
também exercitem uma dose maior de ativismo nas
empresas em que investem. “Sempre que se fala
de ativismo em um mercado pulverizado como o
americano, há uma associação com condutas de

“Para lidar bem com o ativismo, é preciso
construir estratégias que levem em conta
os diferentes níveis de engajamento, os
objetivos e a atuação dos investidores.”
Bruce Mescher, sócio da área de Auditoria da Deloitte
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proteção do minoritário”, aponta Gisélia da
Silva, gerente de Governança Corporativa
da CPFL Energia. “Porém, no Brasil, por terem
obrigações de longo prazo e participações
relevantes, integrando o bloco de controle
em algumas empresas, os investidores
institucionais também estão preocupados
com a crise, o que abre espaço para um
comportamento mais ativista e menos focado
em resultados e dividendos.”
Gisélia da Silva, da CPFL
Energia: investidores
institucionais têm adotado
comportamento mais
ativista e menos focado em
resultados e dividendos

Emílio Fugazza, da Eztec:
base acionária ampla
e diversificada exigiu
aproximação com todos
os tipos de investidores

Por um diálogo mais amplo
Ativistas não vêm com manual de instruções.
Há, no entanto, aspectos da governança
corporativa que precisam ser aprimorados
para que o diálogo e a relação com eles sejam
saudáveis e construtivos. Nesse sentido, há a
necessidade de entender profundamente a base
acionária da empresa. Conhecendo os investidores
que compõem essa estrutura – quem são eles,
seu histórico de atuação nas organizações e o
que pretendem –, as empresas podem montar
estratégias e respostas preventivas a possíveis
investidas ativistas.
É importante ressaltar que o ativismo pode
variar em forma e intensidade. Enquanto há
acionistas que passam a frequentar as assembleias
e se organizam para pleitear maior espaço nos
conselhos de administração e fiscal, há também
aqueles que se articulam de maneira menos
ortodoxa nos bastidores. Em alguns casos, chegam
a ir à imprensa com o objetivo de tornar públicas
suas discordâncias com a administração.
“Nesse sentido, a função do RI é identificar as
diferentes formas de ativismo existentes, das mais
às menos nobres, e ser o mais transparente possível,
fornecendo a esses investidores informações
objetivas. Até para que o acionista analise se seus
propósitos de investimento estão de fato alinhados
com os objetivos da organização”, afirma Ricardo
Garcia, vice-presidente do Instituto Brasileiro de
Relações com Investidores (IBRI).
Com uma base acionária bem mais ampla e
diversificada do que à época da abertura de capital,
em 2007, a Eztec nota o crescente engajamento
dos diferentes perfis de investidores. “Contamos

com cerca de 7.000 investidores, sendo a maior
parte deles estrangeiros e fundos nacionais, além de
pessoas físicas. Cada um desses públicos demanda
um tipo de participação e ativismo, o que fez com
que a empresa tivesse de se aproximar de todos”,
cita Emílio Fugazza, diretor financeiro e de RI da
construtora.
Uma mostra do ativismo praticado por fundos e
investidores institucionais foi a requisição feita,
em 2009, para que a empresa instaurasse um
conselho fiscal que contemplasse a participação de
minoritários. “Outro comportamento ativista que
identifico com clareza é a demanda crescente por
diálogo e acesso aos executivos e a informações
que investidores de perfil fundamentalista geram
para saber sobre a sustentabilidade de nossos bons
resultados”, conta Fugazza.
O grande desafio nesse ponto, acredita Ricardo
Garcia, do IBRI, está em realizar essa tarefa
mesclando eficiência e rapidez sem expor a
empresa demasiadamente. “Se, ao atender a
um pedido de investidor, o RI abrir informações
consideradas estratégicas e até sigilosas pelo
conselho, ele estará ampliando a vulnerabilidade
da empresa”, afirma. “Por isso, é preciso ter bom
senso.” Bruce Mescher, da Deloitte, compartilha
dessa opinião e ainda acrescenta: “Aí está a
verdadeira arte do trabalho do RI: na capacidade
de estabelecer um fluxo eficiente de informações
entre a empresa e os investidores. Ao coletar
opiniões e observações do mercado e levar isso
para dentro da organização, é possível identificar
vulnerabilidades e corrigi-las.”
Com inúmeros investidores possuindo suas
ações, as companhias de capital aberto podem,
se souberem interpretar adequadamente o que
pretendem seus acionistas, aprender muito,
avançando em governança e no tratamento a
ativistas. “Quando uma empresa abre o capital,
ela passa a contar com um número grande, às
vezes, milhares, de ‘consultores’, que são seus
acionistas. Cabe ao RI separar o joio do trigo,
eliminar os ruídos e, a partir do que o mercado
pensa e expressa, melhorar suas práticas de
governança”, sugere Mauro Rodrigues da
Cunha, da AMEC.
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Demonstrações mais qualificadas
O maior engajamento e a participação dos
investidores de uma empresa só podem ser
colocados em prática quando esses acionistas
recebem informações robustas e de qualidade para
monitorar e fiscalizar a gestão. É a partir desse
conjunto de dados que fundos, gestores e grupos
organizados tomam decisões de investimento. Na
maior parte das vezes, estas são orientadas por
indicadores que serão comparados com os de
outras empresas do setor e avaliados com lupa.

“O relacionamento
entre o auditor e os
órgãos de governança
da companhia aberta
auditada exigirá maior
interação.”
Wanderley Olivetti, sócio da área
de Auditoria da Deloitte
Nessa linha, o mercado de capitais brasileiro
terá uma ferramenta importante em breve.
Trata-se do Novo Modelo de Relatório de
Auditoria para companhias abertas, exemplo
de uma tendência global contemporânea que
busca ampliar não só a transparência, mas trazer
uma abordagem mais informativa e inteligível
para públicos diversos. “Essas modificações
atendem a uma forte demanda mundial, surgida
após a crise de 2008, por parte dos usuários
das demonstrações financeiras, que cobram
informações mais qualificadas e compreensíveis”,
explica Wanderley Olivetti, sócio da área de
Auditoria da Deloitte.
Uma dessas modificações foi a edição, pela
International Federation of Accountants (IFAC),
da norma internacional de auditoria International

46 | Mundo Corporativo nº 51 | Janeiro-Março 2016

Standard on Auditing (ISA) 701, que, em breve,
será editada no Brasil como Norma Brasileira
de Contabilidade Técnica de Auditoria (NBC TA)
701, que passa a ser aplicada às demonstrações
financeiras de companhias abertas após 15
de dezembro de 2016. A norma introduz a
adoção de uma nova linguagem, que visa à
inclusão de mais informações a respeito de
“assuntos-chave”, áreas consideradas de maior
risco para julgamentos, para as decisões,
operações e resultados. Há pontos importantes
do Novo Relatório de Auditoria relacionados
à incorporação de uma nova seção, relativa
aos “assuntos-chave” mapeados, e também
à identificação e ao detalhamento de áreas
consideradas de maior risco pelo auditor, com
mais destaque aos assuntos que envolvem
julgamento profissional.
A norma brasileira, que incorpora todo o conceito
contido em sua correspondente internacional,
está em processo de tradução e revisão para ser
editada pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) e já movimenta os profissionais envolvidos.
“Acredito que o relacionamento entre o auditor
e os órgãos de governança da companhia
aberta auditada exigirá maior interação. Não
para que haja interferência no trabalho do
auditor independente, mas para que exista um
compartilhamento de informações e também
para que se dividam preocupações necessárias.
O auditor deve e continuará a efetuar seu
trabalho de forma independente, conforme as
normas profissionais”, projeta Wanderley Olivetti,
da Deloitte.

Veja mais sobre o Novo Relatório de
Auditoria para companhias abertas
na seção de conteúdos da Deloitte
disponibilizada na editoria de Governança
Corporativa do portal Estadão:
patrocinado.estadao.com.br/deloitte

O papel dos conselhos
Tão ou mais desafiados do que os profissionais
de RI por essa nova realidade foram os conselhos
de administração, cujos membros têm a
responsabilidade de zelar pela perenidade e
pelos interesses da empresa – que nem sempre
coincidem com os de investidores engajados.
“Ativismo importante para a empresa é aquele que
não visa apenas valorizar o meu interesse. Muitos
fundos conseguem se organizar entre minoritários
e eleger conselheiros que só estão preocupados
com a defesa de seu patrimônio e, às vezes, até
agem como se fossem controladores”, critica
Robert Juenemann, conselheiro de administração
do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC). “Uma estrutura de governança que, de
fato, funciona conta com processos decisórios e
de comunicação robustos e com conselheiros bem
preparados, que tenham a postura de defender os
interesses da empresa, e não do grupo específico de
acionistas que os elegeu.”
O ativismo, considerado aqui no sentido da busca
por maior participação na vida da empresa – algo
que pode ser praticado quando se indica, por
exemplo, componentes para os conselhos fiscal e
de administração –, ainda é visto com uma dose
de estranhamento por muitas organizações. Mas o
recomendável é que se altere essa percepção.
“O comportamento refratário por parte de algumas
empresas tem forte relação com a estrutura de
capital no Brasil, muito concentrada e com controle
definido, o que faz com que a primeira reação seja:
quem é este acionista e o que ele quer aqui? Mas é
necessário trabalhar a ideia de que o ativismo pode
ser positivo e colaborativo”, pondera Viviane Müller
Prado, professora de Direito dos Negócios da Escola
de Direito da Fundação Getulio Vargas de São Paulo.
Aliás, é pensando nessa lógica que gestores de
recursos ativistas buscam espaço no mercado.
“Quando colocamos dinheiro em um negócio,
temos três missões principais: investir, desenvolver
e colocar as mãos na massa para que a empresa
cresça. Afinal, gestor não só empresta dinheiro.
Também tem de participar”, compara Miguel
Perrotti, sócio fundador da Invest Tech.
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O mundo e a corporação

Escalada
estratégica
Os líderes de tecnologia – que ocupam os cargos de Chief Information
Officers (CIOs) – conquistaram um inegável protagonismo. Os pilares
de sua atuação são, hoje, definir prioridades de negócios e de
investimentos, liderar e gerir talentos e desenvolver relacionamentos.
Para identificar o nível de maturidade desses aspectos, a Deloitte
conduziu uma pesquisa global, com 1.200 CIOs, em 43 países.

Os resultados indicam como esses líderes atuam dentro do ecossistema
corporativo de suas empresas e o que têm na agenda para os próximos
anos. Inovação, comunicação com a equipe, sinergia com as áreas
operacionais e investimentos em analytics e cloud computing são
tendências que despontam no horizonte.
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Os três padrões de CIOs
Operador confiável

Instigador de mudanças

Cocriador de negócio

Demonstra disciplina
operacional e apoia as
mudanças no negócio
por meio de tecnologias
facilitadoras

Conduz a transformação
no negócio por meio da
tecnologia e enfatiza a
excelência operacional

Tem como foco a
condução da estratégia,
equilibrando o seu tempo
com as atividades de
execução

As tendências em cada pilar

Múltiplos caminhos
Os perfis dos CIOs não são permanentes: mudam conforme o contexto e as
necessidades de negócio. Há seis rotas que um CIO pode trilhar.
Operador
confiável

1

Operador
confiável

2
Instigador
de mudanças

Cocriador
de negócio

Instigador
de mudanças

Cocriador
de negócio

3

A empresa necessita de um operador confiável quando...
Há questões críticas a respeito de confiabilidade e desempenho

4

Inovação e foco no cliente são
as prioridades de negócios
para os próximos anos.
Comunicação, habilidades
interpessoais e capacidade
de entender rapidamente
ambientes complexos estão
entre os atributos mais
importantes para os talentos
da área de tecnologia.
O relacionamento com o
diretor financeiro é, hoje, o mais
forte estabelecido pelo CIO na
organização. Já o diretor de
operações é o executivo
com o qual precisa de maior
interação.
Analytics, realidade digital
e cloud computing são as
tecnologias que terão maior
impacto nos negócios nos
próximos dois anos.

Está em busca de eficiência, redução de custos e integração

A empresa necessita de um instigador de mudanças quando...
O momento exige uma visão clara e um nível complexo de
gestão de projetos
Há um direcionamento organizacional para a busca por
crescimento e mudanças
A empresa necessita de um cocriador de negócio quando...
Está passando por crescimento rápido e precisa de uma visão de
longo prazo sobre os investimentos em tecnologia
Investimentos exponenciais requerem um líder em tecnologia
com visão de negócios

Para mais detalhes sobre este e outros
estudos da Deloitte sobre tecnologia, acesse
www.deloitte.com/cioprogram

Fonte: “Deloitte CIO Survey – Criando um legado” (Deloitte, 2015)
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Radar corporativo

Estudos e fontes de informação
Uma década em perspectiva

Gestor tributário: novas aspirações

A Lei de Recuperação de Empresas
e Falências modernizou o cenário
brasileiro de reestruturações – mas
há, ainda, desafios a superar

Mesmo com o foco em atender
a fiscalizações e aprovar decisões
técnicas, líderes de áreas de
impostos buscam atuação mais
estratégica

O estudo “Reestruturação Empresarial – A Visão
de Empresas e Especialistas no Contexto dos
10 Anos da Lei de Recuperação de Empresas e
Falências”, lançado pela Deloitte em dezembro,
retrata a primeira década de vigência da legislação,
a partir de uma pesquisa sobre as práticas de
129 empresas e, também, de entrevistas com
advogados, juízes e credores.

A pesquisa “Termômetro Tributário 2015 –
Tendências e Desafios do Profissional de Impostos
no Brasil”, lançada pela Deloitte em dezembro,
revelou evoluções no papel e nas aspirações dos
gestores tributários. Esses profissionais se mostram
cada vez mais multifacetados, qualificados,
estratégicos e preparados para lidar com as
mudanças, sempre desafiadoras, do ambiente
regulatório do País.

Na primeira parte, as empresas indicaram uma
postura pragmática com relação à gestão de recursos
com foco em iniciativas de redução de custos e de
captação de investimentos em fontes tradicionais.
Apesar disso, muitos negócios foram além, com
uma abordagem estratégica e voltada à melhoria do
desempenho e à adoção de práticas de governança.
O balanço das entrevistas com especialistas destacou
que, no Brasil, apesar dos avanços, a reestruturação
empresarial ainda é vista com certa reserva, quando
deveria ser percebida como parte do ciclo de vida de
um negócio. Muitos entrevistados assinalaram que
essa visão dificulta a identificação precoce de sinais
de crises e a adoção das providências necessárias
para reestruturar a organização, quando preciso.
A Deloitte também apoiou a realização do livro “10
Anos da Lei de Recuperação de Empresas e Falências
– Reflexões sobre a Reestruturação Empresarial no
Brasil”. A obra traz artigos dos maiores especialistas
sobre o tema no País, e é comercializada pela
Editora Quartier Latin.
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O levantamento foi conduzido com 168 profissionais
que atuam nas áreas fiscal e tributária, e aborda
temas como atendimento a fiscalizações das
autoridades, gestão de pessoas, carreira e estrutura
da área. Em relação às prioridades para os próximos
dois anos, os participantes destacaram assuntos
relativos à gestão de pessoas – por exemplo, ações
para melhorar a qualidade técnica da equipe.
Metade dos respondentes indicou que formar um
sucessor também é uma prioridade, sinalizando que
esperam ser promovidos ou assumir novos desafios
na organização.

As várias faces da governança

Ideias e tendências para CFOs

A pauta da ética e da
transparência nunca foi tão forte;
ato contínuo, a adesão às práticas
de governança corporativa cresce
significativamente

No atual cenário de incertezas,
o diretor financeiro se coloca
na liderança de uma grande
transformação nas organizações

As atuais pressões regulatórias e de mercado
impõem às empresas a necessidade de uma
estrutura de governança corporativa que, ao
mesmo tempo em que promova conformidade e
transparência nos processos, transmita credibilidade
ao mercado. Para compreender de que forma as
empresas que atuam no Brasil têm lidado com essa
questão, a Deloitte lançou em dezembro a pesquisa
“A Caminho da Transparência – A Evolução dos
Pilares da Governança Corporativa”.

Para apoiar os executivos de finanças a avaliar e
compreender os temas mais atuais relacionados à
gestão financeira, a Deloitte elaborou a segunda
edição do livro “A Jornada do CFO – O Papel
do Líder de Finanças na Crise”, que traz artigos
inéditos com reflexões sobre os principais desafios
enfrentados, as oportunidades que podem surgir
no atual panorama e as tendências que devem se
consolidar no cenário de negócios.

Com 103 empresas como entrevistadas, a pesquisa
indica que, nos últimos dois anos, aumentou
significativamente a adesão das organizações
às boas práticas de governança corporativa –
especialmente às que se referem à comunicação
e informação e à gestão do desempenho. A
importância de uma boa estrutura de governança
é avaliada como alta ou média por 94% dos
entrevistados, o que indica um elevado grau de
reconhecimento do benefício dessa estrutura
para a empresa.

Entre os principais temas abordados nos artigos,
estão: implementação do “Orçamento Base
Zero”, gestão de riscos, precificação, segurança
cibernética, conformidade, redução de custos,
fusões e aquisições e aspectos tributários e legais.
Os autores encaminham os tópicos ao detalhe,
apresentando práticas e estratégias voltadas
à gestão eficiente do caixa, à manutenção
da operação em meio a um momento de
desaquecimento, à administração do apetite ao
risco e ao preparo para o crescimento
em cenários de recuperação.
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Tecnologias para o presente

Novo ângulo para o mercado de capitais

Mercado de realidade virtual
ganha espaço – mas possui
grandes desafios a enfrentar, como
popularidade e escala

Artigos trazem temas de negócios
sob a ótica do fluxo de recursos
financeiros, da expansão e da
governança em aplicativo da
revista Capital Aberto

Quais as principais tendências e transformações
nos setores de tecnologia, mídia e telecomunicações
– e de que forma elas devem causar impactos no
comportamento dos consumidores? Todos os anos,
o estudo TMT Predictions, realizado globalmente
pela Deloitte, busca esclarecer algumas dessas
questões. Em sua última edição, lançou luzes sobre
os tópicos mais quentes para 2016 – trazendo
movimentos como avanço da realidade virtual,
preferência por tablets e smartphones como
plataformas para jogos, expansão do uso de PCs
entre jovens e explosão do compartilhamento
on-line de fotos.

Em parceria com a Capital Aberto, principal veículo
de comunicação dedicado exclusivamente ao
mercado de capitais no Brasil, a Deloitte passou
a disseminar conhecimento a respeito de diversos
aspectos dos negócios – pelas lentes do tema da
revista.

O mercado de realidade virtual, para ficar em
um exemplo, chegará, pela primeira vez, a um
faturamento anual na casa do bilhão de dólares
em 2016. O estudo estima vendas de cerca de 2,5
milhões de headsets de realidade virtual e de 10
milhões de cópias de jogos. Apesar do crescimento,
esse mercado possui um desafio extra – ganhar
escala. A maior parte dos gastos, de acordo com o
estudo, deve ser feito por usuários intensivos
de tecnologia.
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Além de marcar presença na revista impressa
(que, inclusive, passa a ser bimestral), a Deloitte
publica artigos semanais no novo canal eletrônico
da Capital Aberto, um aplicativo disponível para
tablets e smartphones. Os conteúdos abordam
temas que impactam das mais diversas formas o
mercado de valores mobiliários, ampliando o debate
e contribuindo para a maturidade das companhias
que já participam dele e que desejam ingressar
nesse universo, além de pequenos e grandes
investidores e órgãos reguladores.
O aplicativo está disponível para iOS (App Store)
e Android (Google Play).

Treinamento de impostos em vídeos

O futuro da auditoria

Cursos on-line abordam mudanças
e atualizações do ambiente
tributário no Brasil, como Bloco K,
ECF e preços de transferência

Auditor tem o desafio de ampliar a
capacidade de identificar tendências
de mercado e de se envolver em
assuntos como riscos e tecnologia

Com o objetivo de adiantar tendências e ajudar
profissionais da área tributária a se prepararem para
mudanças que impactam sua atuação, a Deloitte
vem desenvolvendo cursos on-line, em vídeo, sobre
as principais questões do setor no Brasil.

A auditoria está em transformação – e, para começar
a compreender, fortalecer e difundir esse processo,
a Deloitte realizou uma pesquisa com 250 agentes
investidores, executivos financeiros e membros de
comitês de auditoria nos Estados Unidos.

Estão disponíveis três cursos: um deles explica a nova
forma de escrituração fiscal de estoques e produção
a ser reportada por meio do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) Fiscal, denominada Bloco
K. A partir de janeiro de 2017, o procedimento será
obrigatório para estabelecimentos industriais com
faturamento igual ou superior a R$ 300 milhões
e, posteriormente, para empresas equiparadas às
indústrias e atacadistas.

Mais de dois terços dos entrevistados entendem
o auditor como uma figura-chave para manter a
confiança no ambiente de negócios e no mercado
de capitais. A mesma parcela percebe as informações
submetidas ao crivo de uma auditoria como mais
importantes do que as não auditadas. Esse mesmo
público, no entanto, demanda uma abordagem
diferente – eles que buscam tomar decisões mais
inteligentes e de forma mais rápida a partir de análises
mais assertivas. É essa expectativa, somada ao
avanço da tecnologia e do volume de informações
disponíveis, que deve fomentar a auditoria do futuro.

Outro curso trata da Escrituração Contábil Fiscal
(ECF), uma nova obrigação da Receita Federal que
substituiu a Declaração de Informações Econômicofiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Nesse novo modelo,
as empresas devem apresentar informações de
origens contábil e fiscal para apuração do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Preços de
transferência são o tema de mais um curso disponível,
que apresenta conceitos, metodologias e exemplos
práticos ligados à sua legislação e apuração. Os cursos
podem ser acessados na plataforma Vimeo, em
vimeo.com/deloittebrasil.

Para retratar essa evolução, a Deloitte produziu
o documento “A Auditoria do Futuro – As
Transformações que Impactam o Exercício dessa
Função” com a sua visão sobre as tendências e
mudanças pelas quais vem passando a auditoria
no mundo. Análise de riscos, segurança na área
de tecnologia da informação e emprego de
inteligência artificial na compilação de dados são
algumas das principais impulsionadoras de
mudança para o auditor.

Todos os estudos e pesquisas apresentados nesta seção estão disponíveis em www.deloitte.com.br
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Inspiração

Tão longe, tão perto

“Os problemas não podem ser
solucionados no mesmo nível de
consciência que os criou.”
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Albert Einstein, físico
alemão que recentemente
teve a sua teoria sobre ondas
gravitacionais confirmada
– após um século. O
pensamento ao lado, tão
íntimo à ciência, é pertinente
também ao mundo dos
negócios, ainda mais agora,
em que decisores se veem
na necessidade de tomarem
distância de um dia-a-dia
marcado muitas vezes por
círculos viciosos e problemas
recorrentes.

Pensamentos transformam
O que impacta a sua empresa
é importante para nós
A Deloitte está sempre pronta para apoiar sua empresa frente a qualquer novo
desafio da economia e do ambiente de negócios. Conte com soluções que superem
suas expectativas, na busca de resultados impactantes e inovadores.

www.deloitte.com.br
#impactthatmatters
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