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É hora de se
posicionar para
a mudança
Os últimos dois anos trouxeram desafios
de toda espécie para o conjunto das
empresas que atuam no Brasil. A crise
que se abateu nos âmbitos econômico
e político provocou mudanças de
paradigmas em modelos de gestão até
então consagrados, estimulando a busca
de alternativas para sobreviver e continuar
a prosperar.
A combinação dessa instabilidade
interna com a aceleração dos processos
disruptivos globais que já estavam em
curso serviu para potencializar ainda
mais as transformações no nosso meio
corporativo. O resultado de todo esse
movimento tem seu lado claramente
positivo, à medida em que contribuiu
para formar empresas mais resilientes e
capazes de absorver impactos externos.
O horizonte que agora vislumbramos
reflete a expectativa de que o Brasil
retome paulatinamente um ciclo
sustentável de crescimento no médio
prazo, iniciando imediatamente um
processo de retomada econômica. Há
sinalizações de que este já é o caminho
sendo trilhado. Contudo, não podemos
perder de vista que a transformação do
Brasil começa nas nossas empresas, assim
como na confiança e no entusiasmo dos
tomadores de decisão.
Precisamos estar prontos para emergir.
E a Deloitte, como agente diferenciada
na transformação de organizações, está
pronta para ajudar os líderes empresariais
nessa jornada.
Altair Rossato
CEO da Deloitte

“Não podemos perder
de vista que a
transformação do
Brasil começa nas
nossas empresas, assim
como na confiança e
no entusiasmo dos
tomadores de decisão.”
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Comunicação clara,
confiante e humana
A

Deloitte renovou a sua marca e a
sua identidade visual, dentro de
uma jornada de evolução contínua
e fundamentada no propósito de uma
comunicação cada vez mais clara, humana
e que inspira confiança diante de nossos
públicos de interesse. Essas mudanças
podem ser conferidas nesta edição da
Mundo Corporativo.
Além do visual mais leve e moderno, esta
edição contempla novidades no conteúdo,
como a introdução de duas novas seções:
“Visão de líder” e “Alertas de mercado”.
A primeira traz a visão de dois presidentes
de empresas sobre assuntos prementes na
agenda dos líderes corporativos. A segunda
tem como objetivo chamar a atenção dos
leitores para temas emergentes, como
novas regulamentações ou tendências
com forte impacto sobre os negócios.
É assim que a Mundo Corporativo
consolida a sua relevância como uma
publicação de informação e análise para os
tomadores de decisão nas organizações:

combinando reportagens, entrevistas e
artigos de fôlego e profundidade, com
insights objetivos e impactantes sobre o
que está no dia a dia dos executivos.
Esta edição também inaugura uma nova
série em torno dos caminhos que o Brasil –
e especialmente as organizações que aqui
atuam – podem tomar para colocar o País
novamente no rumo do desenvolvimento.
Ninguém disse que será fácil, mas é
preciso começar. Por isso, trazemos
aqui um panorama das tendências que
influenciam o fluxo dos investimentos
no País e de que forma os mais diversos
setores estão comprometidos com a
retomada de nossa economia.
Se há muitas novidades na revista, há
algo que temos orgulho de manter: nossa
visão sempre realista, porém, propositiva,
para abordar os maiores desafios do
mercado. Se não há uma fórmula simples
para resolvê-los, desdobrar-se para
entender suas nuances sempre é uma
experiência enriquecedora.

É assim que a Mundo Corporativo
consolida a sua relevância como uma
publicação de informação e análise
para os tomadores de decisão.
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Visão de líder

O que o Brasil
precisa fazer
para estimular
o investimento
e a retomada
econômica?

“Há duas grandes linhas
de ação: a primeira se
resume ao controle
da inflação, do déficit
externo e da dívida
pública. A segunda linha
está relacionada ao
resgate da confiança e
à criação de uma nova
relação com o setor
privado, especialmente
sobre os investimentos
em infraestrutura.”
José Luiz Rossi, presidente da
Serasa Experian

“O Brasil precisa
reorganizar-se.
É necessário acertar
as contas públicas,
aprimorar e simplificar
a forma de arrecadação
e distribuir melhor essa
receita entre os Estados,
os municípios e a União.
Além das reformas fiscal
e tributária, também é
importante a realização de
uma reforma trabalhista.”
Tito Martins, presidente da
Votorantim Metais
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Questão
de tempo
Para o gerente-geral da IFC no Brasil, Hector Gomez
Ang, a participação privada em investimentos deve
aumentar e a dos bancos públicos diminuir. Escala do
mercado interno e demandas por infraestrutura serão a
porta de entrada para o investimento internacional.
Por Léa De Luca

O

primeiro investimento da
International Finance Corporation
(IFC) no Brasil foi em 1957, um
ano após sua fundação: um empréstimo
de US$ 2 milhões para ajudar a filial da
Siemens no País a fabricar equipamentos
elétricos. Mesmo com o cenário que atingiu
o Brasil nos últimos dois anos, a instituição
não paralisou os investimentos – apenas
reduziu o ritmo, acompanhando a queda
da demanda. No ano fiscal fechado em
julho de 2015, os seus contratos de longo
prazo somaram US$ 1,8 bilhão, e a carteira
acumulada, US$ 4,1 bilhões.
A IFC é uma subsidiária do Banco
Mundial voltada ao desenvolvimento do
setor privado nos países emergentes.
Globalmente, os investimentos totais da
instituição atingiram quase US$ 18 bilhões.
Nos últimos anos, a organização investiu
cerca de US$ 2 bilhões anuais no Brasil
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por meio de operações de empréstimos e
capital, com foco em setores estratégicos,
como inclusão financeira, infraestrutura
e logística, água e saneamento, energia
renovável, agronegócio, saúde e educação.
À frente dessas iniciativas está Hector
Gomez Ang, gerente-geral da IFC para
o Brasil desde janeiro de 2014.
Engenheiro, com especialização na
Kennedy School of Government da
Universidade de Harvard, ele fez sua
carreira no setor financeiro em importantes
organizações globais, como Citi e AIG,
antes de se juntar à IFC. Nesta entrevista
exclusiva à Mundo Corporativo, Ang fala
das prioridades da instituição para o
País, dos investimentos realizados e em
andamento, bem como das vantagens
competitivas e dos gargalos a equacionar
para o Brasil voltar a ser mais atraente
para os investidores.
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Como o senhor vê as perspectivas
reais de o Brasil retomar a posição de
mercado atraente, no curto, médio e
longo prazos?
Acreditamos que o Brasil vai voltar a ser
atraente; não temos dúvida. O Brasil é
uma operação muito relevante para a IFC.
Temos total confiança de que o País vai
melhorar – voltar a ser atraente é mais uma
questão de “quando”, não de “se”.
E a resposta para isso, além da melhora
dos indicadores macroeconômicos,
depende de quando vai ser retomada
a confiança dos empresários e dos
consumidores. Há um lapso de tempo
entre o Brasil melhorar de fato e haver
uma melhora da percepção, que deve
levar mais uns 18 a 24 meses, de
acordo com o que conversamos com
investidores, parceiros e clientes. Isso
não significa que o País não vá começar a
melhorar antes.

Que ações o governo deveria priorizar
no curto prazo para que esse
movimento ocorra com maior rapidez?
Ações de curto prazo, como as que estão
sendo discutidas neste momento, com
ênfase nas contas públicas. Mas é preciso
controlar os gastos no curto prazo e passar
a mensagem ao mercado, aos investidores
e à população de que, no longo prazo, os
gastos seguirão controlados. E, no longo
prazo, promover a reforma da previdência.
Enfim, aquilo tudo que todos que moram no
Brasil sabem que são as medidas básicas a
serem tomadas. Existem outras questões
que começam a ser discutidas, como o
incremento das participações privadas em
segmentos como infraestrutura, bem como
reduzir ou repensar o papel dos bancos
públicos. Estas são medidas que vão fazer
com que o investidor privado, seja nacional
ou estrangeiro, sinta confiança de novo na
economia.
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Hector Gomez Ang, da International
Finance Corporation: incremento
da participação da iniciativa privada
em segmentos como infraestrutura
e redefinição do papel dos bancos
públicos vão fazer com que o
investidor se sinta confiante de novo

A volta do grau de investimento
está longe? E, sem ele, a retomada
dos investimentos continuará
significativamente prejudicada?
Normalmente, as ações das agências de
rating para voltar a promover um país a
investment grade ocorrem um pouco depois
que os investidores voltam. E isso também
vai depender de em que momento o
governo vai conseguir equilibrar as contas
públicas.
Quais as principais vantagens e os
setores atrativos do Brasil?
As razões pelas quais a IFC acha que o
Brasil segue interessante, em termos
macroeconômicos, são as seguintes: o
Brasil tem escala, é uma das dez maiores
economias do planeta, possui mais de
200 milhões de pessoas, mercado cativo
e uma classe média que emergiu e outras
que vão continuar emergindo. Tudo isso
joga a favor do Brasil. Se uma empresa está
presente em mercados emergentes não
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pode ignorar o País. Em termos de setores
que são atraentes no médio e longo prazos,
o agronegócio é o mais óbvio, porque o
Brasil tem vantagem competitiva global,
vai continuar sendo um polo de atração de
investimentos – e, se melhorar a logística e
infraestrutura, vai ficar ainda mais
atraente. O segundo é a infraestrutura.
O setor realmente tem grandes
perspectivas no País por duas razões:
a oferta é cara, e bem menor do que
a demanda, seja em logística, seja em
saneamento. Quando se investe em um
projeto, não está construindo para um
crescimento daqui a cinco anos, pois as
demandas são imediatas, estão reprimidas.
Existem, ao mesmo tempo, a retomada
do programa de novas concessões
e privatizações e ativos à venda – de
empresas que estão desinvestindo ou
que estão com problemas e estão
vendendo ativos. São duas opções para o
investidor. Por isso, acredito que o setor
de infraestrutura vai atrair muito dinheiro
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“Quando a retomada acontecer, mais
investidores estrangeiros vão entrar
ou se expandir no Brasil – tanto
os puramente financeiros quanto os
operadores.”
em 24 meses, quando o panorama será
muito diferente do que era há dois anos.
Os setores de serviços, como saúde
e educação, vão continuar crescendo,
pois têm demanda, a demografia pede.
E há, hoje, uma visão dos governos,
nas três esferas, de que é preciso mais
participação privada. Por último, há o
setor de energia elétrica (desde geração
até transmissão e distribuição), que tem
sofrido recentemente e que, quando vier a
retomada, vai precisar ter escala. Temos no
Brasil bons operadores e know how. O setor
elétrico será um dos mais beneficiados
quando a recessão acabar.
Que agentes de mercado devem
ser protagonistas em uma eventual
próxima onda de investimentos no
Brasil – os fundos de investimento? Os
organismos multilaterais? A IFC estará
entre eles?
Quando a retomada acontecer, mais
investidores estrangeiros vão entrar ou se
expandir no Brasil – tanto os puramente
financeiros quanto os operadores. Já
existem grandes fundos de investimento
e fundos soberanos com equipes
procurando oportunidades aqui. Os
organismos multilaterais vão ter um papel
importante – a forma de financiar de
longo prazo no Brasil deve mudar, saindo
do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) para o
capital privado. E, nessa mudança, para
ajudar a mitigar os riscos para o setor
privado, os organismos multilaterais

serão fundamentais. Teremos um papel
relevante. O Brasil é um dos três maiores
mercados que a IFC tem no mundo;
seremos protagonistas, principalmente na
infraestrutura.
Sobre os modelos de participação
da iniciativa privada nos projetos
de investimento, que mudanças
deveríamos promover?
Filosoficamente falando, realmente acho
que o Brasil não precisa de novas ideias,
mas, sim, de implementar algumas ideias
bem-sucedidas em outros países. Um
dos grandes desafios do País é não ter
poupança interna suficiente para financiar
– serão precisos centenas de bilhões de
reais só para levar a infraestrutura aqui
a um patamar equivalente ao de outros
emergentes. No médio prazo, outros
modelos têm de ser pensados; o governo
precisa mitigar riscos como o cambial. O
Estado poderia pensar em mecanismos
para limitar riscos cambiais para atrair
capital externo destinado a financiar a
infraestrutura. Por exemplo: uma parte
dos pagamentos ao setor privado poderia
ser feito em dólares. Outra opção é mudar
o modelo de participação dos bancos
públicos – em vez de financiar diretamente,
poderiam dar garantias em consórcios
para mitigar riscos, e atrair funding de
investidores privados, como ocorre em
países como Peru, Colômbia, Chile e México.
Os exemplos dos países vizinhos são úteis,
mas precisam ser ajustados ao Brasil.
Não dá para replicar exatamente, porque
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“Há muitas
empresas
no Brasil
com acesso
a qualquer
tipo de
financiamento
estrangeiro.
Para outras,
há um tema
transversal
a qualquer
setor, que é a
governança.”
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o Brasil é um país muito maior. É preciso
pensar em exemplos fora da caixinha.
Outra coisa que o País precisa é implantar
o hábito do planejamento de longo prazo.
É preciso pensar muitos anos à frente
para estruturar projetos da melhor forma
possível para os investimentos privados
e públicos.
Os setores de energia alternativa estão
no foco dos investidores internacionais
quando pensam no Brasil?
Energia alternativa, particularmente,
interessa muito à IFC. Temos o objetivo
público e explícito de financiar esse setor.
Hoje, 28% dos nossos investimentos
no mundo são projetos relacionados a
mudanças climáticas, e uma das iniciativas
mais óbvias nesse sentido é investir em
geração de energia renovável, como a
eólica. O Brasil tem condições naturais de
vento e sol e está virando potência nesse
aspecto – e a IFC tem investido muito mais
nisso nos últimos dois anos. Acredito que
esses setores também interessam a outros
investidores internacionais.
Que conselho o senhor daria para
empresas em busca de financiamentos
voltados a grandes projetos, para
que se tornem mais atraentes aos
investimentos globais?
Esta é a pergunta de 1 milhão de dólares.
Há muitas empresas no Brasil com acesso a
qualquer tipo de financiamento estrangeiro.
Para outras, há um tema transversal a
qualquer setor, que é a governança – fator
necessário para atrair parceiros, seja
operador estrangeiro, seja fundo de private
equity. Este é um dos temas centrais na crise
brasileira pela qual estamos passando. O
segundo fator tem a ver – mas depende
do setor – com fontes de receitas. É difícil
atrair investidores estrangeiros para setores
sem diversificação de receitas. Porém, acho
que o principal desafio é a governança. O
setor financeiro tem o papel de indutor da
melhoria da governança nas empresas que
financia, bem como na melhoria de práticas
socioambientais e de sustentabilidade.
Governança diz respeito à transparência,
melhor qualidade das informações,
organização e profissionalização das
empresas familiares. São coisas básicas,

condições necessárias para acessar
investidores externos, mas muitas
empresas não as possuem. Quando a
economia do País está bombando, ninguém
muda nada, há poucos incentivos para
mudar. O período de crise pode ser útil para
realmente aprimorar esses temas.
Pode-se dizer que ainda há liquidez de
sobra no mundo? E, se esse for o caso,
há chance de os países emergentes
voltarem a centralizar as atenções dos
investidores internacionais?
Sim, existe liquidez no mundo, mas o Brasil
está concorrendo com outros mercados.
Então é uma questão de ser mais ou
menos atraente. Se o Brasil fizer a lição de
casa e criar um mercado atraente, pode
atrair recursos para infraestrutura, mas
vai depender do apetite dos investidores
por riscos. O governo brasileiro deveria
incentivar o desenvolvimento da
participação privada nos financiamentos, e
não estou me referindo só a bancos, mas ao
mercado de capitais. Hoje, esse mercado é
basicamente dominado por títulos federais
e emissões de poucas empresas, mas não
há um mercado ativo de dívida no Brasil
que as empresas possam acessar para se
financiar a longo prazo. Se o governo criar
condições, com certeza o Brasil vai atrair
esse dinheiro disponível no mundo. O
BNDES fez um esforço na direção certa há
dois ou três anos: se uma empresa queria
ter dinheiro do banco, precisava emitir
debêntures de infraestrutura. Contudo, o
maior ponto de atração dessas debêntures
era a redução no imposto de renda – os
compradores eram basicamente pessoas
físicas, e menos de 5% eram estrangeiros.
Não se consegue desenvolver um mercado
de dívida corporativa de longo prazo com
pessoas físicas.
O Bank for International Settlements
(BIS) alertou recentemente sobre um
“trio de riscos” para a economia global:
produtividade baixa, dívida elevada e
redução da margem de manobra para
ações do poder público. Como a IFC vê
a situação, e como isso pode afetar o
Brasil?
A IFC concorda com os temas –
combater a baixa produtividade e pouca
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“O governo brasileiro deveria
incentivar o desenvolvimento
da participação privada nos
financiamentos, e não estou me
referindo só a bancos, mas ao
mercado de capitais.”
competitividade é um dos direcionadores da
nossa atuação aqui. O alto endividamento
é fato e o governo realmente está com
acesso limitado a recursos. Existem, na
minha opinião, cinco desafios principais
para o setor privado brasileiro nos
quais a IFC pode ajudar. O primeiro é a
urbanização – o Brasil é um dos países
mais urbanizados do mundo, mas a
infraestrutura não acompanhou e precisa
de recursos para ser desenvolvida.
O segundo são as taxas baixas de
produtividade e de competitividade, que
têm a ver com questões regulatórias e de
falta de infraestrutura. Em terceiro, vem
o desenvolvimento sustentável: o País é
privilegiado em recursos naturais, mas,
para explorar isso, o desafio é fazê-lo de
maneira sustentável. O quarto aspecto é
o desenvolvimento de regiões afastadas –
Nordeste e Amazônia concentram pobreza
e desigualdade, e precisam melhorar. Em
quinto, está a preservação de empregos,
um desafio mais emergencial. A IFC está
empenhada em ajudar as empresas a pelo
menos manter as vagas.
Em todo o mundo, a IFC já investiu US$
180 milhões em 26 fintechs, e acaba de
fazer o primeiro investimento nesse
setor no Brasil. Por que a escolha?
Quanto melhor e mais eficiente o sistema
financeiro, mais competitivo vai ser o
País. As fintechs têm a ver com inclusão
financeira e com a missão do Banco Mundial
de redução da pobreza. Identificamos os

investimentos que contribuem para isso.
Quando olhamos o panorama de fintechs
na América Latina, o centro de inovação
é o Brasil. O setor não tem sido tão
afetado pela crise; continua tendo acesso
a capital semente e venture capital. Nosso
investimento no GuiaBolso foi o primeiro de
outros que virão nos próximos dois anos.
Quais os principais objetivos e
prioridades dos investimentos da IFC no
Brasil?
Tanto na carteira quanto no pipeline,
35% dos nossos investimentos são
em infraestrutura; 35% vão para
instituições financeiras; e o restante está
em agronegócios, educação, saúde e
telecomunicações. A IFC atua, ainda, na
estruturação de projetos – o cliente é
o setor público. Atuamos em Parcerias
Público-Privadas (PPPs), para concessões e
privatizações. Por exemplo, atuamos com
o BNDES na desestatização da Celg em
Goiás – e esta deve ser a primeira de uma
série. Estamos assessorando o Governo
do Estado de São Paulo – que tem histórico
excelente de concessões rodoviárias, por
meio da agência reguladora de transportes
– em um pacote de rodovias que vão
ser concedidas, para conseguir atingir
investidores e operadores estrangeiros.
Realizamos um estudo comparativo com as
melhores práticas internacionais – além de
ser um projeto importante em um Estado
que é o centro logístico do Brasil. É um
indicativo do que está por vir.
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Que venha
o dinheiro
Embora a velocidade da recuperação não seja
consensual, a economia brasileira sinaliza uma reação.
Infraestrutura e privatizações devem liderar a volta dos
investimentos, puxada pelo capital estrangeiro.
Por Léa De Luca

D

epois de quase dois anos exibindo
fraqueza em praticamente todos os
indicadores econômicos, aparecem
hoje sinais de reação, que configuram o
esboço de uma recuperação e já
permitem antecipar uma retomada dos
investimentos. Em pouco tempo, o resgate
do estímulo à privatização, as mudanças
no modelo de exploração do pré-sal
e alguns acordos internacionais já
surtem efeitos sobre o ânimo de
empresários e investidores.
Entre os setores da economia, a retomada
de investimentos tende a começar pela
infraestrutura, com a movimentação de
agentes investidores para financiamentos.
O segmento de produtos industriais deve
receber impacto da reativação da economia
logo na sequência, impondo novo ritmo
à manufatura, particularmente atingida
pela crise dos últimos anos. Os setores
de tecnologia, mídia e telecomunicações
(que já contam com aceleradores próprios,
como os fenômenos de internet das coisas,
smart cities e inteligência digital) serão
acionados para ajudar na resposta às novas
demandas de crescimento de infraestrutura
e de outros segmentos econômicos. Ainda

impactado pela recessão prolongada e
menor oferta de crédito, diante de uma
taxa de inadimplência alta, o mercado
consumidor interno deve ser o seguinte
a retomar velocidade – a demanda das
empresas terá foco em eficiência. O setor
de serviços como um todo terá crescimento
ainda relativamente baixo por um tempo,
mas continuará buscando eficiência e
conformidade.
Essa visão é compartilhada por Othon
Almeida, sócio da Deloitte que lidera a
abordagem de Market Development e o
CFO Program conduzidos pela organização.
Para ele, o caminho de volta do dinheiro
tem início principalmente com o retorno
aos investimentos em infraestrutura
e privatizações. “Este ano ainda está
complicado, mas 2017 já aponta para
a retomada do crescimento, que, de
acordo com algumas perspectivas do
mercado, será da ordem de 0,5%. Se a
agenda das privatizações e dos grandes
projetos de infraestrutura for consolidada
e os processos de mudança na economia
ocorrerem de forma veloz, o Brasil retomará
o caminho do dinheiro com relativa
agilidade”, afirma.
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Virene Matesco, da Fundação Getúlio
Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ):
iniciativa privada deve assumir a
retomada dos investimentos

Othon cita alguns indicadores que
melhoraram recentemente, como a
importação de bens de capital – que
parou de recuar. “A importação dos bens
intermediários começou a aumentar, o
nível da capacidade instalada melhorou, o
emplacamento de veículos parou de cair,
e os índices de confiança da indústria já
melhoraram”, diz. “Pelo menos, há uma
estabilização. Se o programa de privatização
de portos, aeroportos, estradas e rodovias,
que são investimentos impactantes, for
realmente implementado, toda a atividade
industrial vai se beneficiar”, acredita.
Para Virene Matesco, professora da
Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro
(FGV-RJ), “começa a haver uma relativa
melhora. O fundo do poço foi alcançado”.
Segundo Virene, dados os problemas
do cenário fiscal, quem deve assumir a
retomada dos investimentos é a iniciativa
privada. Ela lembra o direcionamento
que o Governo Federal deu aos Estados
para privatizar ativos em contrapartida à
negociação das suas dívidas – que passam
dos R$497 bilhões –, o que oferece uma
perspectiva positiva.
A possibilidade de privatizar empresas
estatais com a ajuda do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) atrai, pelo menos, cinco Estados.
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito
Santo, Pará e São Paulo já começaram
a analisar ativos que poderiam entrar
nesse programa, que faz parte do projeto

de renegociação das dívidas estaduais
com a União. A lista dos candidatos inclui
empresas de saneamento – como a
Companhia Estadual de Águas e Esgotos
do Rio de Janeiro (Cedae) –, energia elétrica,
gás e até bancos.
O governo também quer vender ativos
do sistema Eletrobrás, que podem somar
cerca de R$ 20 bilhões em receitas.
“No entanto, nada é para agora, não
vamos nos iludir”, diz Virene. A professora
visitou os Estados do Rio Grande do
Sul e São Paulo e o que mais ouviu dos
empresários é que estão em compasso
de espera. “Como os empresários estão
com muita ociosidade, se os investimentos
voltarem, será uma onda iniciada em 2017
para que mature em 2018.”
Por outro lado, dinheiro existe, ainda que
“empoçado”: Virene lembra que os bancos
estão com excesso de liquidez, evitando
emprestar a quem precisa neste momento
complicado da economia. Outro ponto a
favor, segundo a professora da FGV, é que
o Brasil está atrativo – do ponto de vista de
negócio, a perspectiva de compra é boa.
As empresas em dificuldades vão vender
ativos, e os estrangeiros estão atentos a
qualquer sinal de melhora. “O Brasil é o país
mais importante do continente, e estar aqui
é vitrine”, completa Virene.
Respostas para um momento único
Vivemos um momento único, quando
problemas políticos se juntaram aos

“Se a agenda das privatizações e dos grandes
projetos de infraestrutura for consolidada
e os processos de mudança na economia
ocorrerem de forma veloz, o Brasil retomará
o caminho do dinheiro com relativa agilidade.”
Othon Almeida, sócio que lidera a abordagem de Market Development e
o CFO Program da Deloitte
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econômicos. Não será apenas uma reversão
de expectativas que vai resolver a crise.
A opinião é de Piero Minardi, vice‑presidente
da Associação Brasileira de Private Equity e
Venture Capital (ABVCAP).
Para ele, a situação estrutural está
complicada, e uma retomada consistente
vai demorar um pouco, talvez dois ou
três anos. “A retomada de investimentos
virá por algumas portas, mas talvez não
seja rápida. Vai ser mais seletiva e
não eufórica.” Mesmo assim, Minardi
compreende que existem algumas áreas
em que aparecerão imediatamente novas
oportunidades – como a de infraestrutura,
que está com os investimentos paralisados
há muito tempo.
Segundo o executivo, com o ajuste do
marco regulatório, uma “avenida” grande
será aberta: há muitos investidores
querendo trazer dinheiro para o Brasil – se
encontrarem um ambiente favorável. “O
governo precisa e quer incentivar esse
novo ciclo, que gera emprego e consumo

de cimento e movimenta a economia”, diz
Minardi. Uma segunda linha que pode
estimular a retomada de investimentos
está relacionada ao rearranjo de algumas
empresas – a Petrobras, por exemplo, já
avisou que vai vender ativos. “Esses ativos
serão operados por novos donos e de forma
mais eficiente”, conclui.
A terceira janela de oportunidade, na
visão da ABVCAP, é a reestruturação de
balanços de empresas com bons ativos,
mas que estão alavancadas, com grande
descompasso entre ativos e passivos
devido a empréstimos tomados há dois ou
três anos com juros mais baratos. “A dívida
ficou mais pesada do que se antecipava,
com base em CDI, que passou de 7% para
14%.” Para Minardi, essas reestruturações
vão passar mais por operações realizadas
por fundos do que por financiamento
bancário.
Confiança crescente
O otimismo, em si, não é garantia de que
uma economia em dificuldade possa se

Piero Minardi, da Associação
Brasileira de Private Equity e Venture
Capital (ABVCAP): oportunidades
em infraestrutura e reestruturação
de empresas são caminhos
para estimular a retomada dos
investimentos
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Indicadores do novo momento econômico*
Economia real
Produção industrial
Consumo
de energia elétrica

na indústria
Vendas do comércio

Expectativa no ambiente de negócios
Confiança do empresário
da indústria
Confiança
do empresário

do setor de serviços
Confiança do consumidor


Venda
de papelão ondulado,

usado em embalagens

Ibovespa

Número
de pessoas ocupadas


Juros futuros


Rendimento médio real

do trabalho assalariado

Produção de bens duráveis

Preço e volume dos produtos

exportados

* Julho/2016
Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE)/Fundação Getúlio Vargas (FGV)

recuperar. No entanto, é um importante
passo inicial para que a confiança de todos
na sociedade – consumidores, empresários
e investidores – seja resgatada e os recursos
voltem a fluir. Alguns dos indicadores
que dão esse termômetro da atividade
econômica já mostram um otimismo
despontando no horizonte.

Marcelo Souza Azevedo, da
Confederação Nacional da Indústria
(CNI): os setores mais resistentes
são os que têm maior capacidade de
exportação
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O Índice de Confiança do Empresário
Industrial (ICEI) cresceu 4,2 pontos na
passagem de julho para agosto de 2016.
O ICEI alcançou 51,5 pontos e superou a
linha divisória de 50 pontos, que indica
empresários confiantes, o que não
acontecia desde março de 2014. A atual
tendência de recuperação da confiança dos
empresários acontece desde abril, com alta
de 14,7 pontos até agosto.
Segundo o Instituto Brasileiro de Economia
(IBRE), da FGV, em julho, o Índice de

Confiança da Indústria (ICI) da Fundação
Getúlio Vargas subiu 3,7 pontos em julho,
alcançando 87,1 pontos, o maior nível
desde novembro de 2014 (87,5 pontos).
Com o resultado, o índice acumula alta de
13,6 pontos desde o mínimo histórico de
agosto do ano passado.
“A boa notícia de julho foi a alta mais
expressiva do indicador de satisfação
com a situação presente dos negócios,
dando mais consistência à tendência
de recuperação da confiança da
indústria. Associada à alta do Nível de
Utilização da Capacidade no mês, esta
informação sinaliza que o setor entra
no segundo semestre em fase de
aceleração da produção. Apesar das
incertezas ainda presentes no ambiente
político e econômico, o resultado
consolida a percepção de melhora
gradual do ambiente dos negócios no
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setor”, afirma Aloisio Campelo Jr.,
Superintendente Adjunto para Ciclos
Econômicos da FGV/IBRE.

José Ricardo Roriz Coelho, da
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp): redução de custos
e aumento da produtividade estão no
centro da estratégia do empresariado

Já o Indicador Antecedente Composto
da Economia (IACE), também do
FGV/IBRE, avançou pelo sexto mês
consecutivo ao variar 1,9% entre julho e
junho, atingindo o nível de 97,8 pontos.
Entre os oito componentes analisados,
quatro variaram positivamente em julho: o
Ibovespa e os Índices de Expectativas das
Sondagens da Indústria, de Serviços e do
Consumidor.
Nas pesquisas da Confederação Nacional
da Indústria (CNI) e da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp),
os resultados também apontam evolução.
Todos os cinco componentes do índice de
confiança do empresário calculado pela CNI
apresentaram variação positiva. Segundo
a Fiesp, a produção industrial paulista
segue abaixo do patamar expansionista;
entretanto, a melhora nas expectativas
sugere que a retomada da atividade, ainda
que em ritmo fraco, pode estar próxima.

em máquinas, equipamentos e instalações
deve somar neste ano R$48,4 bilhões, um
recuo de 50% em relação ao aplicado em
2015, segundo a Pesquisa de Intenção de
Investimento 2016 da Fiesp.
De acordo com o levantamento feito pelo
Departamento de Competitividade e
Tecnologia da Fiesp (Decomtec), 57% das
empresas pesquisadas declararam não ter
realizado investimentos em 2015, e 73% não
irão investir neste ano. Com o recuo, o setor
manufatureiro deve contribuir para a queda
do investimento total. A Formação Bruta de
Capital Fixo (FBCF) deve cair de 18,2% para
17% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2015
para o fim deste ano, segundo projeção do
estudo.

“É verdade que um dos componentes
com relação a investimentos, a confiança
do empresário, deu uma trégua – mas os
custos continuam altos, e a intenção de
investir permanece muito baixa”, diz Marcelo
Souza Azevedo, especialista em políticas
industriais da CNI. “O empresário tem pouca
margem de manobra para errar, quer ter
certeza de que a expectativa vai se realizar”,
afirma. Segundo Azevedo, os setores mais
resistentes são os que têm capacidade
de exportação. Entre eles, estão bens de
consumo, couro e calçados e farmacêuticos.
“Quando a demanda interna melhorar, eles
podem retomar algum espaço que havia
sido perdido para importados, ainda que
de forma limitada, pois o mercado, como
um todo, diminuiu. ” O IBRE/FGV também
apresentou indicadores que mostram uma
variação positiva sobre a expectativa na
melhora da economia.

A pesquisa foi realizada com base em
uma amostra de 1.120 empresas de
vários portes e setores industriais, e
seus resultados reforçam o tamanho da
relevância da indústria – e do desafio do
setor – para impulsionar a economia. “A
perspectiva de recuo da demanda levará o
empresário a adotar ainda uma estratégia
predominantemente defensiva neste
ano, com base na redução de custos e
no aumento da produtividade, o que é
característico de períodos recessivos”,
reforça José Ricardo Roriz Coelho, diretor
do Decomtec. Ele afirma, porém, que “o
otimismo aumentou e os projetos em
andamento voltaram a ser analisados,
retomaram a pauta das discussões
das empresas”. “Porém, temos alguns
problemas para resolver: a falta de
crédito nos bancos e a taxa de juros
muito alta atravancam os investimentos.
A maioria das empresas está com 30%
da capacidade ociosa, o que vai ser a
primeira escolha na retomada. Depois, as
empresas terão dificuldades para obter
capital de giro e vão tentar aumentar a
produtividade sem novas contratações.
Só quando houver demanda, crédito e juros
mais baixos, o investimento vai reaparecer”,
acredita Roriz.

O desafio agora é traduzir a melhoria
identificada por esses índices de confiança
em uma real intenção de investir. O
investimento da indústria de transformação

Recursos atraem recursos – e quanto mais
eficiente e transparente for o ambiente de
negócios do Brasil, mais consistente será
o avanço da economia do País.
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Caminhos do
investimento
A renovação de modelos de concessões e
parcerias, o resgate da confiança na economia e
a melhoria da qualidade técnica estão na base
do reencontro entre investidores e projetos.
Por Gleise de Castro
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A

retomada efetiva da economia
brasileira depende da volta dos
investimentos, sobretudo, daqueles
voltados à infraestrutura, para reduzir
custos e conferir maior competitividade aos
produtos nacionais. Dadas as dificuldades
fiscais que o Brasil atravessa – e que
pressupõem um longo período de ajuste
e consequente falta de recursos públicos
para financiar estradas, ferrovias, portos,
aeroportos, geração e distribuição de
energia – a saída, apontam especialistas,
é atrair o investimento privado, seja por
meio de concessões ou de Parcerias
Público-Privadas (PPPs).
É consenso entre os analistas que os
modelos existentes de investimento
privado em obras públicas, previstos em
uma legislação detalhada, acompanham o
padrão internacional e, em sua concepção,
são eficientes. É preciso, no entanto, rever
critérios e alguns mecanismos, para tornar
o investimento mais atrativo e para que o
contexto previsto para as obras se aproxime
mais da realidade de mercado. Porém, a
questão principal, no momento, está no
plano macroeconômico, no resgate da
confiança no País.
“O Brasil só vai retomar investimentos se
atrair investidor privado. E só vai haver
investidor privado se ele tiver confiança de
que o País tem regras transparentes e que
serão cumpridas”, diz David Zylbersztajn,
sócio-diretor da DZ Negócios com Energia
e ex-diretor-geral da Agência Nacional de
Petróleo (ANP). “Isso vale para qualquer
setor. Nos segmentos de infraestrutura,
nos quais os investimentos e o retorno
ocorrem no longo prazo, é preciso haver
mecanismos que garantam essa condição e
um governo que transmita confiança sobre
o que vai de fato acontecer”, diz o consultor.
“A forma é simples, a execução é que é
complicada”, afirma.

David Zylbersztajn, da DZ Negócios
com Energia: ponto de equilíbrio
entre os interesses da sociedade e do
investidor deve ser estabelecido em
uma licitação transparente
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Um dos motivos que alimentaram a
desconfiança em relação a investimentos
no Brasil foi a excessiva interferência
governamental em licitações de
concessões recentes, como a fixação
de uma taxa de retorno para o
empreendimento. “Não cabe ao governo

estabelecer qual vai ser o retorno do
investimento”, diz Zylbersztajn. Segundo
ele, basta ao governo garantir que haja de
fato competição, com menos interferência,
menos mudanças nas normas
estabelecidas e bons projetos. “Se você
elimina ou reduz os riscos e as incertezas
e aumenta a confiança no País, essa taxa
de retorno cai naturalmente. Ela vai ser
tão melhor para o consumidor e para a
sociedade quanto mais o País for atraente
em termos de garantias.”
Para o especialista, os modelos de
licitação não são misteriosos e o objetivo
deve ser a busca do equilíbrio entre os
interesses da sociedade e do investidor.
“Se você quiser fazer uma estrada com
pedágio a um centavo, o consumidor
vai achar ótimo, mas você não vai atrair
nenhum investidor. Mas também não
vai ter um pedágio a R$ 50. O ponto de
equilíbrio é o segredo dessa história e vai
ser estabelecido em uma licitação em bases
transparentes”, afirma.
Wagner Cardoso, gerente-executivo de
Infraestrutura da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), também considera
bons os modelos de investimento em
infraestrutura adotados no País. “Temos
leis excelentes de concessões e PPPs.
Nossos marcos regulatórios são modernos.
Precisamos é aprimorar os estudos
técnicos e os editais. O Brasil convive com
uma falta crônica de projetos básicos de
qualidade”, diz Cardoso.
A falta de projetos de boa qualidade é um
dos empecilhos ao investimento privado
em infraestrutura no Brasil, apontada
até mesmo pelo Banco Mundial como
responsável por afastar investimentos
estrangeiros no País. Sem bons projetos,
não há como calcular os riscos reais do
investimento. A CNI propõe que sejam
incluídos no projeto básico a licença
ambiental prévia e o encaminhamento do
processo de desapropriação, quando for o
caso. “Temos de diminuir as incertezas do
investidor”, explica Cardoso.
Para Zylbersztajn, um projeto de
infraestrutura precisa chegar ao detalhe
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de cada parafuso. “Qualquer atividade
que precise ser feita tem de estar prevista,
planejada, orçada e detalhada, para garantir
que as coisas aconteçam adequadamente”,
explica. A seu ver, as licitações devem conter
a exigência de que os projetos apresentados
tenham um mínimo de profundidade,
com detalhamento técnico e de custos. “A
qualidade do projeto é que vai determinar
a qualidade da execução e a exatidão dos
custos e dos prazos”, afirma.
Outra correção necessária é restabelecer a
autonomia das agências reguladoras para
controlar a execução do contrato e dar
segurança tanto para a sociedade quanto
para o investidor. Para Zylbersztajn, o
modelo brasileiro das agências reguladoras
também é adequado, só é preciso tomar
cuidado com a interferência política.
Como os contratos de concessão de
infraestrutura têm um horizonte de

décadas, as agências não devem ser um
órgão de governo, mas de Estado, frisa
Zylbersztajn. “Elas têm de ser o garantidor
da execução dos critérios estabelecidos
nos contratos de concessão”, afirma.
A seu ver, isso faz parte do pacote de
confiança. “Se isso for visto como algo
que vai ocorrer, o País com certeza vai atrair
muito investimento, seja por meio
de concessão direta, de PPP, ou dos
modelos que estão aí e não são novidade”,
explica.
Modelo revisto
Para Marcus Quintella Cury, professor da
Fundação Getúlio Vargas (FGV), é preciso
reorganizar e modernizar o programa
de concessões no País. No setor
rodoviário, ele sugere, como exemplo,
um modelo híbrido de concessão e PPPs,
voltadas para trechos de menor potencial
de tráfego. “O Brasil precisa de um
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“Há um interesse de grupos
europeus e asiáticos em investir
com mais força em projetos de
infraestrutura no Brasil.”
Eduardo Oliveira, sócio da área de Financial Advisory da Deloitte

programa de concessões permanente
e bem planejado, pois existem muitos
investidores internacionais interessados em
aportar dinheiro em nossa infraestrutura
logística”, afirma. Na visão de Cury, além
do cenário de indefinição política e
econômica recente, o que tem afastado
esses investidores são a falta de
estabilidade de regras contratuais e a
insegurança em relação aos marcos
regulatórios brasileiros.
José Carlos Martins, presidente da
Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), propõe modificação
no formato dos editais de concessões e
PPPs adotado no País para que passem a
contemplar projetos menores, que reduzam
a necessidade de crédito e aumentem o
número de empresas participantes. Na
concessão de uma rodovia, por exemplo,
em vez de contratos para 1.000 quilômetros,
permitir contratos para lotes menores
para a mesma extensão, possibilitando a
entrada de construtoras de médio porte
nesse mercado. “A oportunidade é boa
para investidores de fora. O Brasil está
barato e aqui você tem uma enorme
necessidade de investimento em
infraestrutura”, afirma Martins.

José Carlos Martins, da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC): proposta para incentivar
a emissão de debêntures de
infraestrutura e o mercado secundário
desses papéis

24

A CBIC também propõe a adoção de
uma série de medidas para reduzir o
risco do investimento no setor. Entre
elas, a implementação de programas de
conformidade, nas empresas privadas
e públicas, para reduzir crimes contra a

ordem econômica e a corrupção.
No documento “PPPs e Concessões –
Propostas para Ampliar a Participação
de Empresas”, a CBIC também propõe
a desburocratização do processo de
formatação de PPPs e o fortalecimento
das agências reguladoras para reduzir
o risco regulatório e, também, os custos
do capital. Outra proposta é aumentar
os incentivos à emissão de debêntures
de infraestrutura e criar mecanismos
para desenvolver o mercado secundário
desses papéis. “Com essas propostas,
teríamos maior acesso a capital e maior
número de financiadores”, diz Martins.
As ideias lançadas pela CBIC tiveram boa
receptividade no setor e a entidade está
aprofundando os estudos para que as
construtoras estejam preparadas para
participar da retomada do processo de
concessões e PPPs.
“O crucial para o investidor é o tripé
credibilidade, segurança jurídica e
rentabilidade. Assim, qualquer um vai
investir aqui, porque o Brasil tem uma
carência enorme de infraestrutura”,
diz Antonio Kelson Elias Filho, presidente
da S.A. Paulista. A construtora de
médio porte associou-se a outras
empresas, brasileiras e estrangeiras,
e fundos de investimento americanos,
formando um grupo de interessados em
empreendimentos públicos no País, que
já obteve uma linha de financiamento
do governo chinês. O objetivo é investir
em estudos preliminares para verificar a
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Antonio Kelson Elias Filho, da S.A.
Paulista: associação a interessados
em empreendimentos públicos para
a realização de estudos de viabilidade
de projetos

viabilidade econômico-financeira dos
projetos e preparar-se para quando
forem licitados. O foco principal são
obras ferroviárias, aeroportos e
logística portuária. “Quando o governo
licitar esses empreendimentos, estaremos
com um projeto viável nas mãos,
preparados para disputar”, diz Elias Filho.
A expectativa, segundo o executivo, é
de que os editais saiam até o primeiro
trimestre de 2017.
A S.A. Paulista vem registrando
crescimento tanto da demanda por
projetos privados, como para ampliação
de instalações portuárias. “Estamos
olhando o mercado pontualmente. Alguns
nichos já estão tirando projetos da gaveta,
principalmente os ligados ao agronegócio,
todos focados para exportação”,
diz o executivo. Para ele, o principal
pilar de uma obra está na viabilidade
econômico‑financeira do empreendimento,
não importa o tamanho. “Se isso for
possível, e se for permitido que empresas
de patrimônio menor possam participar
das licitações, haverá maior concorrência”,
afirma.
Investidores entre nós
Empreendimentos brasileiros de
infraestrutura continuam na pauta dos
grandes investidores, como atesta Eduardo
Oliveira, sócio da área de Financial Advisory
da Deloitte. “Há um interesse de grupos
europeus e asiáticos em investir com
mais força em projetos de infraestrutura
no Brasil”, diz. O afastamento de grandes
competidores nacionais de construção
abriu a possibilidade de maior participação
de grupos internacionais nos leilões
de concessões. “Investidores chineses,
por exemplo, estão analisando todas as
oportunidades, tudo que está disponível”,
relata Oliveira.
Com a escassez de recursos públicos,
agentes privados – como fundos de
investimento e de private equity,
aqueles que compram participações
em empresas consolidadas – tendem a
se sobressair no espaço antes ocupado
majoritariamente pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES). Diversos desses fundos, nacionais
e estrangeiros, já se preparam para
participar de consórcios que vão disputar
as próximas licitações. É o caso do Pátria
Investimentos, hoje filiado à Associação
Brasileira da Infraestrutura e Indústrias
de Base (Abdib), que criou um fundo de
investimento em infraestrutura, com a
captação de R$ 2 bilhões.
Para a General Atlantic, gestora de
fundos de private equity, este é também
um bom momento para investimentos
em outros setores da economia
brasileira. “Existem empresas que têm
experimentado crescimento, pertencentes
a setores geralmente mais resilientes à
redução do Produto Interno Bruto e que
oferecem e oferecerão oportunidade de
investimento”, diz Frederico Carvalho,
sênior vice‑presidente da General Atlantic.
Para essas empresas, os recursos dos
fundos de private equity são, no momento,
uma alternativa ao financiamento bancário,
já que os bancos frearam suas linhas
de crédito. “Esse capital pode fomentar
um novo ciclo de crescimento dessas
empresas”, diz Carvalho.
A General Atlantic faz investimentos de
longo prazo em empresas que apresentam
elevado ritmo de crescimento, de setores
que costumam resistir a crises econômicas
– serviços financeiros, saúde, internet,
varejo e serviços corporativos. No primeiro
trimestre deste ano, a General Atlantic
investiu R$ 600 milhões na aquisição de
17% da rede de drogarias Pague Menos. O
portfólio de investimentos da empresa no
Brasil inclui a corretora XP Investimentos, o
SAS Sistema de Ensino, o Santander Asset
Management, a Ourofino Saúde Animal e a
Decolar.com.
“Como as empresas de crescimento
elevado precisam de capital para
suportar sua expansão, tanto orgânico
como por meio de aquisições,
acreditamos que haverá boas
oportunidades neste ano”, diz Carvalho.
Para investidores de longo prazo com
presença local e tolerância à volatilidade
de curto prazo, este pode ser um bom
momento para investir no Brasil.
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Todo um futuro
a construir
O déficit em infraestrutura no País gera oportunidades
e o capital estrangeiro está pronto para investir, com
novos mecanismos de concessão e projetos de qualidade.
O primeiro passo agora é focar aqueles já iniciados e
com chance de conclusão mais rápida.
Por Gleise de Castro

G

rande impulsionador da atividade
econômica, o investimento em
infraestrutura ganhou novamente
status de potencial motor da economia e
de gerador de empregos, abrindo, para a
iniciativa privada, a oportunidade de maior
participação em projetos nas três esferas de
governo. Com a falta de recursos públicos,
tanto o Governo Federal quanto os Estados
e os municípios reúnem um conjunto de
ativos a serem transferidos para empresas
privadas, na forma de concessões e
Parcerias Público‑Privadas (PPPs).
“A infraestrutura nunca sai da pauta
porque ela está na base do crescimento
econômico”, diz Marcos Ganut, sócio da
área de Financial Advisory da Deloitte,
que lidera projetos nesse segmento. Em
2015, o investimento em infraestrutura
no Brasil totalizou R$ 108,6 bilhões, valor
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17% menor do que o registrado em 2014 e
correspondente a 1,84% do Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro.
Uma das causas do baixo volume de
investimento é o fato de os empreendimentos
continuarem sendo financiados, na maior
parte, por recursos públicos. Segundo o
estudo “O Financiamento do Investimento
em Infraestrutura no Brasil: uma Agenda
para sua Expansão Sustentada”, da
Confederação Nacional da Indústria (CNI),
o setor privado foi responsável por 54%
do total de R$ 130 bilhões investidos
em infraestrutura em 2014. No entanto,
83% dos recursos para financiar obras e
empreendimentos de transporte, energia,
telecomunicações e saneamento vieram
do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), da Caixa
Econômica Federal e do Tesouro Federal.
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Para se aproximar de países com níveis
semelhantes de desenvolvimento, a CNI
sugere que o Brasil deveria investir de 4%
a 5% do PIB em infraestrutura. Como
agenda prioritária, propõe incentivar e
estruturar o financiamento sob a forma
de project finance e expandir o crédito
bancário e o mercado de títulos privados.
Adicionalmente, sugere que as seguradoras
participem como elemento de controle
de custos e do cumprimento do prazo da
execução das obras.
Projetos em andamento
O próprio déficit em infraestrutura no
Brasil faz com que as perspectivas de
investimentos privados no setor sejam
promissoras. Uma oportunidade a ser
explorada são os projetos já aprovados, com
execução em andamento ou com o contrato
de concessão prestes a ser vencido. Nesses
casos, a entrada de receita é imediata e
avanços já podem ser feitos até que estudos
de novos projetos sejam concluídos.
Por meio do Programa de Parcerias de
Investimento (PPI), lançado em maio deste
ano, o Governo Federal está elaborando
um novo pacote de concessões em obras
de infraestrutura, cujas obras serão
anunciadas no segundo semestre.
Em paralelo, o governo anunciou que
pretende finalizar até 2018 um montante
de R$ 1,8 bilhão em obras inacabadas,
que envolvem 1.519 empreendimentos,
entre os quais, estão previstos três

aeroportos regionais, 375 creches e
pré‑escolas, 451 obras de saneamento e
297 assentamentos urbanos. O objetivo
do governo com a iniciativa é destravar os
projetos que já estão em andamento, com
menos burocracia e maior agilidade.
Muitos desses empreendimentos não
são novidade e sim recorrentes nos
diversos programas lançados nos últimos
anos. Vários deles foram iniciados e
estão parados por diversos motivos.
Levantamento publicado pelo jornal
O Estado de S.Paulo com base em
informações dos Tribunais de Contas
dos Estados (TCEs), programas online de
acompanhamento de obras e levantamento
dos Ministérios de Cidades, Integração
Nacional e Transportes, revelou a existência
de pelo menos 5 mil obras paralisadas em
todo o País, com investimentos acima de
R$ 15 bilhões. Entre as obras atrasadas,
estão a Ferrovia Transnordestina e a
Ferrovia Norte-Sul.
Diante desse cenário, analistas viram com
bons olhos a proposta do Governo Federal,
lançada em junho, de elencar um número
reduzido de projetos já iniciados e em
condições de serem concluídos em pouco
tempo. “Esse seria o primeiro passo”, diz
Iara Pasian, sócia-líder para o atendimento
à indústria de Infraestrutura da Deloitte.
Para ela, depois disso, é preciso reavaliar
o contexto das obras, para inseri-las em
conjuntos integrados e sincronizados.
“Novos portos, por exemplo, têm de ser

“Os projetos têm de ‘se falar’, a partir de um
desenvolvimento integrado. Os recursos
financeiros são escassos, mas o Brasil está
atrativo para investimentos e os preços
convidativos em relação a aquisições.
Iara Pasian, sócia-líder da Deloitte para o atendimento à indústria de Infraestrutura
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Mapa da mina
Para traçar um panorama dos projetos em andamento e que podem representar
boas oportunidades de negócios, o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e a Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) lançaram em agosto o
“Brazilian Official Guide on Investment Opportunities”.
São R$ 157 bilhões em investimentos divididos em:
97 obras estaduais (R$ 64 bilhões) e 52 obras federais (R$ 93 bilhões)
Rodovias
25 obras
R$ 60,4 bilhões

Aeroportos
7 obras
R$ 8,6 bilhões

Habitação
8 obras
R$ 1,3 bilhão

Portos
42 obras
R$ 18 bilhões

Logística
13 obras
R$ 20,4 bilhões

Educação
1 obra
R$ 977 milhões

Saneamento
9 obras
R$ 6 bilhões

Manufatura
20 obras
R$ 2,4 bilhões

Serviços
6 obras
R$ 697 milhões

Ferrovias
7 obras
R$ 36,2 bilhões

Energia
6 obras
R$ 1,3 bilhão

Tecnologia
5 obras
R$ 567 milhões

conectados a rodovias, ferrovias e hidrovias.
Os projetos têm de ‘se falar’, a partir de um
desenvolvimento integrado, olhando-se
para o conjunto de obras”, diz Iara. A seu ver,
ante as dificuldades de financiamento com
recursos do BNDES, é preciso buscar novas
linhas ou formas de crédito para melhorar
os ativos existentes ou construir novos.
“Os recursos financeiros são escassos, mas
o Brasil está atrativo para investimentos
e os preços convidativos em relação a
aquisições”, diz.
Em todo o Brasil
Programas estaduais de privatização
preveem desde a construção de estradas
a sistemas de saneamento básico. No
Espírito Santo, concessões e PPPs são
vistas como uma maneira eficiente de
executar mais rapidamente obras públicas,
para melhorar a qualidade dos serviços
e potencializar o desenvolvimento do
Estado. “Na infraestrutura rodoviária, essas

parcerias nos permitem avançar com maior
velocidade para dotar estradas de mais
qualidade, segurança, conforto e rapidez de
deslocamento, a partir de melhor pavimento
e melhor geometria, o que proporciona
também redução de custo de transporte”,
diz Regis Mattos Teixeira, secretário de
Desenvolvimento e Planejamento do
Estado do Espírito Santo. No caso do
saneamento básico, elas permitem acesso a
investimentos necessários para universalizar
o serviço. “Só com recursos públicos,
levaríamos décadas para isso”, diz Teixeira.
Duas novas PPPs estão sendo organizadas
pelo governo capixaba para universalizar
o serviço de coleta e tratamento de esgoto
em municípios da região metropolitana de
Vitória. Outra empreitada começou a ser
modelada para atender conjuntamente às
cidades de Cariacica e Viana. Será a terceira
PPP de saneamento do Estado. O contrato
firmado em 2014 com o consórcio Serra

Regis Mattos Teixeira, do governo
do Espírito Santo: parcerias
permitiram que projetos de rodovias
avançassem com maior agilidade e
qualidade
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Ambiental, constituído pelas empresas
Sonel, Aterpa e Toctao Engenharia, prevê
investimentos de R$ 628 milhões na
ampliação da rede e na concessão de
estação de tratamento do município de
Serra, a maior parte, concentrada nos oito
anos iniciais da parceria de 30 anos.
O governo capixaba também pretende
conceder à iniciativa privada até 870
quilômetros de estradas estaduais, em
três lotes, para atender a três polos do
Estado – de Aracruz, no leste do Estado,
Cachoeiro, na região sul, e Colatina, no norte.
Os projetos estão em fase de Procedimento
de Manifestação de Interesse (PMI) para
realização de estudos de viabilidade
técnica, econômico-financeira e jurídica e a
expectativa do governo é de levar a leilão
pelo menos um lote, em 2017. No caso de
hospitais públicos, o Espírito Santo optou
por parcerias com Organizações Sociais (OS).

O governo anunciou que
pretende concluir até 2018
R$ 1,8 bilhão
em 1.519 obras,
tais como aeroportos,
escolas, assentamentos
urbanos e de saneamento

Em São Paulo, estão previstos para este ano
editais para concessões de dois lotes de
rodovias, abrangendo as regiões de Ribeirão
Preto, Botucatu e Marília. Para 2017, está
prevista a concessão do trecho Norte do
Rodoanel da Grande São Paulo. O governo
paulista também publicou, em abril, edital
de licitação de cinco aeroportos regionais de
aviação executiva. Já o governo do Paraná
prepara a concessão de duas rodovias.
No plano federal, estão previstos para 2016
as privatizações dos aeroportos de Salvador,
Porto Alegre, Fortaleza e Florianópolis.
Em petróleo e gás, prováveis mudanças
na legislação devem tornar mais atraente
para o setor privado a segunda rodada
de licitações de áreas do pré-sal, prevista
para 2017. As alterações incluem o fim da
obrigatoriedade de participação mínima
de 30% da Petrobras nos consórcios
vencedores e a redução da exigência de
65% de conteúdo local para as empresas
que integrarem o bloco exploratório.
Há também uma série de oportunidades
na área de energia elétrica, como a venda
de ativos de distribuição pela Eletrobras,
começando pela Celg D, distribuidora de
Goiás, com leilão marcado para o terceiro
trimestre na BM&FBovespa. A edição da
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Medida Provisória 735, em maio, facilitou a
transferência do controle de ativos e a venda
de empresas do setor elétrico. Depois da Celg
D, a Eletrobras deverá vender participações
em outras seis distribuidoras federalizadas,
dos Estados do Amazonas, Alagoas, Acre,
Rondônia, Piauí e Roraima. O governo
também cogita vender a participação da
estatal em mais de 170 Sociedades de
Propósito Específico (SPEs), em que é sócia
minoritária de grupos privados. Nesse caso,
a expectativa é arrecadar R$ 20 bilhões,
que poderão ser utilizados para reduzir o
endividamento do grupo Eletrobras.
O potencial do País
Com aportes de R$ 17 bilhões no Brasil, a
chinesa China Three Gorges Brasil (CTG)
está atenta a oportunidades como essas.
As investidas da empresa no País incluem a
aquisição das usinas hidrelétricas de Jupiá
– no Rio Paraná, entre Andradina e Castilho
(SP) e Três Lagoas (MS) – e de Ilha Solteira –
também no Rio Paraná, entre Ilha Solteira (SP)
e Selvíria (MS). “Nossa decisão de entrar no
mercado brasileiro tem como base uma visão
de longo prazo sobre o potencial do País. O
Brasil é um mercado-chave para a CTG por
seu potencial tanto em termos de demanda
por energia, como de recursos para
desenvolvimento e operação de projetos
de energia renovável, seja hidrelétrica,
eólica ou solar”, diz Li Yinsheng, CEO da
empresa. Para ele, o ambiente de negócios
no Brasil pode ser desafiador no momento,
mas os investimentos da companhia por
aqui têm como base uma visão positiva
de longo prazo. “O mercado brasileiro de
energia é bem maduro, com uma cadeia de
fornecimento capacitada e muitos talentos
trabalhando no setor”, afirma o executivo.
Maior produtora de energia hidrelétrica
do mundo, com capacidade instalada
de aproximadamente 100 GW, a estatal
chinesa entrou no Brasil em 2013 e hoje é
uma das dez maiores geradoras de energia
no território nacional. Entre as geradoras
privadas, é a segunda maior. “Vamos
continuar atentos a oportunidades de
fusões e aquisições e ao desenvolvimento
de novos empreendimentos de energia
hidrelétrica, eólica e solar”, diz Yinsheng.
A empresa mantém uma equipe dedicada
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“A infraestrutura nunca sai da
pauta porque ela está na base
do crescimento econômico.”
Marcos Ganut, sócio da área de Financial Advisory da Deloitte, que lidera projetos
no setor de Infraestrutura

a avaliar possíveis aportes de capital em
fusões e aquisições no Brasil. “Estamos
atentos a algumas oportunidades. No
entanto, é muito importante focar também
no processo de consolidação do que já
adquirimos no País”, diz o executivo.
Em 2015, a empresa adquiriu 49% de
participação em 11 parques eólicos
em operação e em desenvolvimento,
pertencentes à EDP Renováveis Brasil.
Segundo Yinshen, o Nordeste é a região
brasileira que apresenta as melhores
oportunidades, tanto para investimentos em
energia eólica quanto solar. Apesar de seu
principal negócio ser a geração de energia
limpa, a empresa não descarta entrar em
outras áreas relacionadas. Seu portfólio
no Brasil já inclui uma comercializadora de
energia. “Este ano, realizamos com sucesso
dois leilões no País para a venda de parte da
energia produzida em Jupiá e Ilha Solteira
para o mercado livre. Entendemos que um
portfólio diversificado é uma vantagem”,
afirma o CEO.

Li Yinsheng, da CTG Brasil:
investimentos em projetos no País
consideraram a maturidade e a
qualificação da cadeia do setor elétrico

Outro grupo chinês que disputa o mercado
nacional de energia elétrica é a State Grid,
que adquiriu, em julho, a participação de
23% da Camargo Corrêa na CPFL Energia.
Com o negócio, avaliado em US$ 13 bilhões,
a empresa passou a fazer parte do bloco
de controle da CPFL e entrou em geração
e distribuição. A holding, que ingressou no
Brasil em 2010, anunciou no ano passado que
vai investir R$ 15 bilhões no Brasil até 2020.
Desse total, R$ 9,5 bilhões serão empregados
na construção de duas linhas de transmissão
de energia da hidrelétrica de Belo Monte.
A State Grid, que já investiu R$ 9,7 bilhões
no País até 2015, demonstrou também
interesse em participar do leilão da Celg D.

Empresas de menor porte procuram explorar
nichos do mercado de energia renovável,
como a Sunlution, que firmou parceria
com a francesa Ciel & Terre para construir
uma fábrica de módulos de energia solar
flutuante em Camaçari (BA). Desenvolvido
pela francesa, o produto consiste em um
painel solar acoplado a uma boia, o qual
pode ser utilizado em lagos e reservatórios
de hidrelétricas e de plantas de saneamento
básico, tanques de água potável, fazendas
de irrigação e, ainda, em telhados e no chão.
“Assim que a economia voltar a crescer, esse
mercado deve deslanchar”, aposta Orestes
Gonçalves, sócio-diretor da joint venture.
No Brasil, o produto está sendo vendido
para hidrelétricas, como as usinas de
Sobradinho (BA) e Balbina (AM), que vão
colocar a energia extra gerada pelos painéis
no sistema interligado nacional, para
fazendas de irrigação no Centro-Oeste e
Sudeste e reservatórios de saneamento do
Sudeste. A capacidade de geração ainda
é pequena, considerada experimental no
mercado brasileiro. “O objetivo é trazer para
o Brasil o novo conceito de geração híbrida,
com duas fontes de geração, hidrelétrica e
solar, utilizando uma única infraestrutura
para escoamento”, diz Gonçalves. A empresa
está discutindo com bancos privados e
públicos, como o BNDES, a possibilidade de
inclusão dos seus equipamentos nas linhas
de financiamento já existentes.
Bons empreendimentos não faltam. Para
que possam sair do papel e retroalimentar
o fluxo de investimentos, será necessária,
contudo, uma pauta do setor público
voltada a desburocratizar e rever os
modelos de concessões para torná-los mais
atrativos aos investidores.
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Além da
sobrevivência
Retração da atividade industrial intensificou desafios
históricos do setor. Para se reerguer, a indústria deve
focar em tecnologia, produtividade e valor agregado,
embora ainda dependa de uma agenda econômica e
de investimentos mais favorável.
Por Marco Antonio Barbosa

E

m 2015, a indústria de transformação
desacelerou no mundo todo. E, no
Brasil, não apenas pisou no freio:
também engatou uma marcha à ré. A queda
no desempenho e na produtividade é
reflexo da prolongada crise dupla (política e
econômica) vivida pelo País e da consequente
deterioração dos principais indicadores
macroeconômicos. A extensão do retrocesso
foi medida pela Organização para o
Desenvolvimento Industrial das Nações
Unidas (Unido) e resumida em um estudo
publicado em março de 2016 pelo Instituto
para Estudos do Desenvolvimento Industrial
(IEDI). Se o ritmo de crescimento da produção
industrial mundial caiu 0,3% em 2015 na
comparação com 2014, no Brasil a contração
do setor foi de 12,4% – o pior índice entre
as principais economias mundiais, muito
distante do desempenho médio dos países
em desenvolvimento (+4,6%) e até mesmo
do resto da América Latina (-4%).
Apesar da dura realidade, a indústria
nacional sabe que garantir o futuro

passa por “arrumar a casa” mesmo
em meio à turbulência. Os desafios são
muitos e vão além das circunstâncias
do atual cenário econômico. Falta
competitividade ao segmento como um
todo. A queda de confiança do consumidor
registrada nos últimos anos impactou
muito o faturamento das empresas,
o que levou a um grande aumento do
endividamento médio no setor. Com a
recessão, diminuiu a demanda em diversos
ramos da indústria. Juros altos complicam
a obtenção de financiamentos, situação
agravada pela redução generalizada de
investimentos diretos. Especialistas e
empresários desdobram-se na tentativa
de definir um caminho para a retomada do
crescimento.
“Com toda a franqueza, o objetivo principal
da indústria brasileira agora é apenas
sobreviver”, afirma Mario Bernardini, diretor
da área de Competitividade da Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq), que congrega

33

Mundo Corporativo | Manufatura

Suely Lima Pereira, do Instituto
Euvaldo Lodi (IEL): empresariado deve
se reposicionar em relação a temas
como inovação e produtividade

empresas que fornecem equipamentos
e serviços para inúmeras atividades
industriais. “Diante dos resultados dos dois
últimos anos, com uma enorme queda de
faturamento e o aumento da inadimplência,
tem sido difícil pensar em estratégias de
médio e longo prazos”, aponta Bernardini.
“Antes de discutirmos estratégias e
pensamentos inovadores, é preciso criar
condições para a volta do crescimento. A
indústria precisa de condições favoráveis
de câmbio para exportar, juros baixos
e inflação sob controle.” Na opinião de
Bernardini, ser competitivo passa por ter
preços baixos e menor custo de capital.
“Nos patamares atuais de câmbio, nossos
produtos não são competitivos. Há sinais
de melhora, com o recente aumento nas
exportações, mas, para isso, o dólar tem
de se valorizar mais. Corre-se o risco de
abortar o pouco de reação que a indústria
vem experimentando”, resume.
O diretor da Abimaq não está isolado em
sua análise. Para Reynaldo Saad, sóciolíder da Deloitte para o atendimento à
indústria de Bens de Consumo e Produtos
Industriais, a identificação dos problemas
conjunturais e estruturais enfrentados
por nossa indústria é um “dever de
casa” primordial. “Antes de mais nada,
temos de entender as causas do cenário
negativo. A indústria vive um momento de
endividamento grande e tem dificuldade
em atrair novos investidores. A falta de
confiança generalizada atrapalha muito a
prospecção de novos negócios e emperra
todo o ciclo da cadeia de produção

industrial”, afirma. Além da já identificada
necessidade de aspectos macroeconômicos
mais favoráveis, outras carências históricas
também precisam ser superadas. “Ainda
temos muito a avançar em termos de
infraestrutura voltada ao setor industrial.
Portos, aeroportos, telecomunicações,
logística; tudo isso faz falta e atrasa nossa
produtividade e competitividade”, diz Saad.
A crise atingiu os diferentes segmentos
da indústria de maneiras distintas. “A
retração do consumo e a diminuição da
renda média da população atingiram em
cheio a indústria automotiva. E, com ela,
vieram juntos todos os segmentos que
fazem parte de sua cadeia produtiva:
metalurgia, aços, vidros e autopeças”,
diz Reynaldo Saad. “Outra indústria que
também sofreu muito com a queda no
consumo foi a farmacêutica: o consumidor
passou a buscar medicamentos genéricos,
mais baratos.” Os setores com base
nos chamados produtos aspiracionais
também foram muito impactados. Saad
pondera que, em momentos de alta de
preços e de queda na renda, esses itens
são os primeiros a serem cortados pelo
consumidor e cita ramos como higiene
pessoal, perfumaria e vestuário, que
vinham em um ritmo de forte
crescimento desde a década passada
e que, nos últimos dois anos, sofreram
quedas acentuadas. Por outro lado, as
indústrias que investem em bens de
consumo rápido sofreram menos. “Toda a
cadeia ligada ao agronegócio e à produção
de alimentos está mais bem posicionada

“Pensar no valor agregado dos produtos
inclui uma reavaliação geral de custos,
da estrutura organizacional e do modelo
de negócios.”
Reynaldo Saad, sócio-líder da Deloitte para o atendimento à indústria de
Bens de Consumo e Produtos Industriais
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Novos ares no mercado exterior
Uma das primeiras decisões de
governo anunciadas pelo presidente
interino da República, Michel Temer,
envolveu o mercado exterior.
Antes subordinada ao Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio (MDIC), a Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil) passou,
em junho, a ser vinculada ao
Ministério das Relações Exteriores
(MRE). A mudança também envolveu
alterações na relação de atribuições
da Apex-Brasil, que passou a ter a
responsabilidade de executar ações
para a promoção de investimentos nas
empresas brasileiras e a promoção
competitiva das companhias nacionais
nas cadeias globais de valor. Nomeado
em junho como primeiro presidente
da Apex-Brasil sob o novo modelo,
Roberto Jaguaribe já foi embaixador
do Brasil na China – confirmando
a valorização do relacionamento
comercial entre os dois países.
Um dos novos focos da Apex-Brasil
será o trabalho em prol de uma
presença mais concreta de nossas
empresas em outros países, por

para aproveitar melhor o momento em
que a economia voltar a crescer”,
exemplifica o sócio da Deloitte.
O pior já passou
A despeito dos indicadores ruins, existem
indícios de que o pior já pode ter passado.
Levantamento do IEDI divulgado em junho,
com dados da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e da Unido, sugere que a fase mais
aguda dos ajustes e cortes na produção e
no quadro de pessoal no setor industrial foi
superada. Os estoques estão menores em
relação a 2015, o que demonstra os esforços
para adequar a produção a demandas
mais baixas. A recuperação do ritmo das
exportações também é vista como positiva.
Setores que internamente vêm sofrendo

meio da formação de subsidiárias,
associações com negócios locais ou
abertura de franquias. “É uma visão
mais positiva”, opina Nelson Romano.
“O apoio da Apex-Brasil e do Itamaraty
pode fazer diferença especialmente
para as empresas de menor porte,
que têm menos recursos para investir
no exterior.” Para Mario Bernardini,
diretor da área de Competitividade da
Abimaq, esse é um passo importante,
mas é preciso mais assertividade. “O
modelo atual não explora as sinergias
possíveis entre as políticas de
promoção de exportações. O comércio
exterior é muito importante e merecia
ter um ministério próprio, com
autonomia. Nos países desenvolvidos,
é assim.”

muito nos últimos anos, como o automotivo,
foram beneficiados pela alta do dólar e
pela renovação de acordos comerciais com
países como México e Argentina.
“As prioridades estratégicas vão variar
de acordo com a área de atuação”,
afirma Nelson Romano, presidente da
Associação Brasileira de Engenharia
Industrial (Abemi). Fundada em 1964, a
instituição reúne empresas de engenharia
de projeto, construção civil, montagens
industriais, fabricantes de equipamentos,
manutenção e de logística ligadas a vários
setores da indústria de transformação.
“Vejo que o setor de infraestrutura vai ter
uma retomada relativamente rápida, com
o retorno da confiança do mercado e a
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entrada de novos investidores privados.
Outros setores primários, como os ligados
à mineração, são mais sensíveis ao cenário
e devem recuperar-se de forma mais
lenta.” A cadeia de petróleo e gás, que
responde por mais de 50% dos serviços
de engenharia industrial no País, merece
atenção especial. “O destravamento do
setor passa por decisões políticas, como a
mudança nas regras nos leilões de partilha
e concessões de blocos de exploração.
Se tivermos um quadro de estabilidade
jurídica e tributária e a definição de
uma taxa de retorno conveniente, os
investidores vão aparecer.”
O estabelecimento de condições para o
aumento da competitividade é básico para
sustentar a recuperação da indústria. A
edição de 2016 do “Global Manufacturing
Competitiveness Index”, da Deloitte, traz
um ranking e um comparativo sobre
competitividade entre indústrias das
principais economias do mundo. No topo
do ranking, não se viram muitas novidades
em relação aos levantamentos anteriores:
tal qual em 2010 e 2013, a China continua
posicionada como o país com a indústria
mais competitiva do mundo, seguida por
Estados Unidos, em segundo lugar, e
Alemanha, em terceiro. O Brasil vem abaixo
da metade do ranking: 29º lugar entre 40
países pesquisados. Entre os países do
bloco BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), só
mesmo a China manteve índices positivos
de produtividade e competitividade. Por
outro lado, a projeção dos entrevistados
na pesquisa (presidentes de empresas de
diversos setores) indica que a indústria
brasileira pode subir até seis posições no
ranking até 2020. O caminho global para
essa evolução, de acordo com os executivos
consultados, passa pela aplicação de
mais tecnologia e materiais avançados
aos processos industriais e pelo foco em
produtos com um crescente valor agregado.
“Tivemos avanços pontuais em alguns
segmentos nos últimos anos. Porém, a
indústria brasileira ainda tem pouco a
oferecer em termos de bens com alta
densidade de conhecimento agregado”. Essa
é a opinião de Suely Lima Pereira, gerente
de inovação do Instituto Euvaldo Lodi (IEL),
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centro de pesquisas acadêmicas ligado ao
Sistema S (Sesi e Senai) e à Confederação
Nacional da Indústria (CNI). Essa carência,
que, de acordo com Suely, é estrutural,
explica a perda de mercado interno sofrida
pela indústria nacional, sua presença
reduzida no mercado global e a chamada
“comoditização” da pauta brasileira de
exportações. “Essas dificuldades todas
sinalizam um descolamento em relação
às principais tendências mundiais e
enfraquecem o alicerce produtivo, que já
sofre com o acanhado desempenho da
indústria como um todo.”
A gerente do IEL acredita que um esforço
político e uma mudança de mentalidade
devem unir-se para reverter o quadro.
“É possível pensar em uma reorientação
do esforço do governo em benefício da
indústria, que poderia ser feito sem um
grande peso fiscal”, diz Suely, citando
medidas como a revitalização da agenda
econômica do Mercosul, a redução da
burocracia alfandegária e aduaneira
e o aprimoramento dos mecanismos
de financiamento. “O movimento deve
passar também pelo reposicionamento do
empresariado em relação à inovação e a
medidas em prol da produtividade. Isso é
um pré-requisito para termos uma indústria
mais competitiva em termos de custos e de
agregação de valor.”
Um pensamento estratégico que abarque
todo o negócio das empresas e identifique
oportunidades de melhoria pode dar a base
para o reposicionamento citado por Suely.
Reynaldo Saad, sócio da Deloitte, enumera:
“Pensar no valor agregado dos produtos
inclui uma reavaliação geral de custos, da
estrutura organizacional e do modelo de
negócios. Isso inclui marketing, definição
de produtos e busca de novos mercados.
Tudo isso é importante para diferenciar
a empresa, aqui dentro e no mercado
exterior”. Nelson Romano, presidente da
Abemi, complementa: “Em termos técnicos,
nossa competitividade é inquestionável.
Nossa indústria fornece serviços e produtos
para todo o mundo. Para evoluirmos, a
prioridade é investir em gestão, formação e
capacitação. São esforços necessários para
contrabalançar os efeitos da crise”.

Nelson Romano, da Associação
Brasileira de Engenharia Industrial
(Abemi): volta dos investimentos
depende de estabilidade jurídica e
tributária, bem como de taxas de
retorno atraentes
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Na vanguarda
da evolução
tecnológica
Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária,
realizada neste ano pela Deloitte, mostra
o impacto da transformação digital nas
instituições financeiras e as estratégias para
se manterem como indutoras de inovação
Por Evelyn Carvalho
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A
Gustavo Fosse, da Febraban: bancos
foram um importante indutor de
inovações tecnológicas, trazendo
comodidade aos seus clientes

s disrupturas provocadas pela
tecnologia sobre determinados
segmentos podem transformá‑los
por completo. No Brasil, a indústria de
serviços financeiros já está, há décadas, na
dianteira da aplicação e da disseminação
da tecnologia a serviço tanto da eficiência
dos bancos quanto da comodidade dos
usuários. Agora, o setor está em meio a
mais um ciclo de inovação tecnológica,
impulsionado pelo avanço cada vez mais
acelerado da comunicação por dispositivos
móveis. O que, há bem pouco tempo, era
uma tendência, já se tornou uma realidade
sem volta – e o próximo passo a ser
dado pelas instituições financeiras é o de
continuar liderando essa evolução.
Tecnologias, como caixas eletrônicos,
atendimento por telefone e internet
banking, foram incorporadas de forma
contínua e veloz pelos consumidores
brasileiros. Trata-se de um processo
natural para um país com uma taxa de
bancarização alta (89,6% em 2015, com
base em dados do Banco Central do Brasil)
e com uma intensa adesão às redes de
comunicação digital.

Mobile em consolidação
A 24ª edição da Pesquisa Febraban de
Tecnologia Bancária, realizada neste ano
pela Deloitte para a Federação Brasileira
de Bancos, mapeia os desafios da
implementação e da utilização da tecnologia
pelo setor financeiro. Entre os resultados de
destaque está o crescimento de mais de 100
vezes no número de transações feitas por
mobile banking entre 2011 e 2015. No último
ano retratado pelo estudo (2015), foram
registradas 11,2 bilhões de transações – um
número 138% maior do que o de 2014.
“O crescimento do uso de canais digitais
tem sido impulsionado por alguns fatores.
O primeiro deles está relacionado à
indústria, já que os bancos têm funcionado
como um importante indutor em inovações
tecnológicas, preocupando-se cada vez
mais em trazer comodidade aos seus
clientes”, afirma Gustavo Fosse, diretor
setorial de Tecnologia e Automação
Bancária da Febraban. “Outro fator diz
respeito ao acesso à internet no Brasil,
que cresceu nesse último ano e já está
acessível para 56% da população. O uso
de smartphones também tem alavancado

“Os bancos precisam pensar
sobre a experiência do
consumidor em mobile não
apenas sob uma perspectiva
bancária, mas como um
concorrente de outros
aplicativos presentes no celular,
como os de varejo e serviços.”
Clodomir Félix, sócio-líder da Deloitte para a indústria de serviços financeiros

38

Mundo Corporativo | Serviços financeiros

esse aumento; se olharmos o cenário
global, estamos acima da média mundial,
que é de 37%”, complementa Fosse.
No Brasil, a ascensão do mobile
representa uma grande oportunidade
para a incorporação de ainda mais
pessoas ao sistema bancário. No
entanto, a apresentação dos serviços
deve estar em linha com as expectativas
de um consumidor cada vez mais crítico e
conectado. “Os bancos precisam pensar
sobre a experiência do consumidor em
mobile não apenas sob uma perspectiva
bancária, mas como um concorrente de
outros aplicativos presentes no celular,
como os de varejo e serviços”, destaca
Clodomir Félix, sócio-líder da Deloitte
para a indústria de serviços financeiros
no Brasil.
A Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária
mostra também que o total de transações
realizadas em frentes físicas e tradicionais
de relacionamento, como agências, caixas
eletrônicos e correspondentes bancários,
apresentou queda, sem, no entanto, perder
relevância perante o avanço dos canais
digitais. Houve redução no volume de
transações efetuadas em caixas eletrônicos
(26% em 2014 para 19% em 2015) e em

agências bancárias (12% em 2014 para 8%
em 2015).
Esse dado está em linha com o
levantamento do Banco Central, que
indica que o universo de agências físicas,
correspondentes, Postos de Atendimento
Bancário (PABs) e Postos de Atendimento
Eletrônico (PAEs) apresentou queda, após
registrar um ritmo, em geral, de ascensão
desde 2011. Em 2015, o Banco Central
registou 22,9 mil agências bancárias,
contra 23,1 mil no ano anterior. O total de
PABs e PAEs foi de 45,5 mil, em 2015, ante
51 mil em 2014. Já os correspondentes
passaram de 346,5 mil em 2014 para
293,8 mil em 2015.
Alguns aspectos ajudam a explicar essa
queda. Entre eles: o fechamento de
uma série de estabelecimentos diante
da conjuntura econômica vivida pelo
País, a eliminação de sobreposições de
pontos de atendimento, os movimentos
de consolidação no mercado por meio
de fusões e aquisições e a própria
diversificação dos canais de atendimento.
A prática, no entanto, indica que os canais
físicos tradicionais continuarão a ser
importantes, especialmente em regiões em
que a inclusão digital ainda for restrita.

R$ 19 bilhões
foram os investimentos
e as despesas das
instituições bancárias
com tecnologia em
2015 no Brasil

138%
foi o aumento das
transações feitas
por mobile banking
entre 2014 e 2015
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Tecnologia a serviço do negócio
A exemplo do que acontece com os
bancos, os avanços tecnológicos apoiam
processos e decisões também em outros
setores, em um momento de preparação
para a retomada econômica.
A experiência dos bancos, identificada
pela Pesquisa Febraban de Tecnologia
Bancária, revela de que forma a
tecnologia está deixando de ser uma
área de apoio para assumir uma função
alinhada com a estratégia e a operação
do negócio. Essa visão também faz parte
da realidade de muitas organizações, dos
mais diversos setores, que têm investido
em tecnologia para entender melhor o
seu mercado – e responder às demandas
emergentes dos consumidores.
“As lições que a indústria de serviços
financeiros deixa para as empresas de
outros segmentos são a necessidade
de conhecer profundamente o cliente
– e tratá‑lo de acordo com as suas
expectativas – e a agilidade para estar
à frente da inovação, e não a reboque”,
assinala Ricardo Corrêa, sócio da área de
Consultoria Empresarial da Deloitte que
lidera as soluções em tecnologia.
Em tempos em que a otimização de
custos se torna prioritária para as
organizações, a tecnologia pode ser
uma grande aliada – levando inclusive

em consideração as oportunidades para
quando a economia voltar a crescer.
“As empresas estão revendo suas
plataformas e buscando soluções mais
ágeis e flexíveis para quando a retomada
da economia vier”, destaca Corrêa.
Contar com um sistema de gestão
empresarial integrado para o
gerenciamento de operações de back
office e a manutenção da frota foi a
solução encontrada pelo Grupo Águia
Branca, de transporte e logística, para
aumentar a eficiência de seus processos.
A plataforma integra-se a mais de 30
sistemas para uma visão abrangente
sobre dezenas de operações, como
vendas de passagens, consumo de
combustível, gestão de manutenção e
controle de uma frota de cerca de 8.000
veículos. “Ter dados confiáveis, integrados
e em tempo nos trouxe grandes
benefícios para a tomada de decisão”,
avalia Janc Lage, diretor de Tecnologia e
Inovação do Grupo Águia Branca.
Modelos alternativos para a
modernização das plataformas de
tecnologia são cada vez mais comuns e
podem ajudar as empresas a otimizar
recursos para impulsionar os seus
negócios. A computação em nuvem
é um exemplo. O cloud computing
oferece agilidade caso a organização

Janc Lage, do Grupo Águia Branca:
dados confiáveis, integrados e em
tempo trouxeram benefícios para a
tomada de decisão

precise ajustar a sua escala, pois a
infraestrutura pode ser facilmente
reduzida ou ampliada de acordo com a
necessidade da empresa – o que garante
a flexibilidade e a racionalização dos
custos com tecnologia.
O analytics e a internet das coisas são
ferramentas poderosas para a gestão
de um ativo que ganha cada vez mais
valor nas organizações: os dados. Ambos
têm sido utilizados pelas empresas que
desejam compreender de forma mais
profunda o seu mercado, por meio da
análise das informações disponíveis em
uma gama crescente de dispositivos
conectados à internet.

“As empresas estão revendo suas
plataformas e buscando soluções
mais ágeis e flexíveis para quando
a retomada da economia vier.”
Ricardo Corrêa, sócio da área de Consultoria Empresarial da Deloitte
que lidera as soluções em tecnologia
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“Esforços têm sido direcionados
a extrair o máximo das
infraestruturas já construídas
até agora – antes de adicionar
mais capacidade, os bancos
procuram tirar cada vez mais
proveito do que já foi instalado.”
Paschoal Pipolo Baptista, sócio da área de Consultoria Empresarial da Deloitte e
especialista na indústria de serviços financeiros

Investimentos em tecnologia
O levantamento revela que os investimentos
e as despesas das instituições bancárias
com tecnologia em 2015 no Brasil foram
de R$ 19 bilhões. Mesmo com um cenário
econômico desafiador, os volumes de
recursos direcionados à tecnologia da
informação (TI) seguem altos, embora
menores do que no ano anterior, quando
totalizaram R$ 21 bilhões. A queda deve‑se
a alguns fatores além do momento da
economia, como a redução dos preços de
alguns produtos no mercado de tecnologia
e a própria eficiência e maturidade que os
bancos têm ganho ao longo dos anos – o
que leva a uma necessidade menor de
novos aportes.

Bob Contri, líder global da Deloitte
para a indústria financeira: bancos
têm de pensar como empresas de
tecnologia e junto a elas entender o
consumidor e as regulamentações

Os investimentos em software aumentaram
a sua fatia de 39% para 44%, enquanto
em hardware diminuíram a sua parcela
de 40% para 35% do montante. “Essa
inversão revela uma alta da demanda dos
bancos em oferecer funcionalidades aos
consumidores por meio de internet e de
mobile banking, bem como indica que os
esforços têm sido direcionados a extrair o
máximo das infraestruturas já construídas
até agora – antes de adicionar mais
capacidade, os bancos procuram tirar cada
vez mais proveito do que já foi instalado”,
avalia Paschoal Pipolo Baptista, sócio da

área de Consultoria Empresarial da Deloitte
e especialista na indústria de serviços
financeiros.
Se o mobile já passou de tendência a
realidade, novas fronteiras tecnológicas
também entraram no radar das instituições
do setor nos últimos anos, entre as
quais se destacam o blockchain (sistemas
de registros de ativos que garantem a
segurança das operações de transferência),
a computação em nuvem, a robótica e
a abordagem de analytics. “Perante as
tendências tecnológicas emergentes,
os bancos têm de pensar mais como
empresas de tecnologia, e trabalhar
junto com elas para entender melhor as
demandas dos consumidores e o ambiente
regulamentar”, assinala Bob Contri, líder
global da Deloitte para a indústria de
serviços financeiros.
Esse cenário coloca, de forma clara, como as
instituições bancárias brasileiras têm, ano
após ano, dado continuidade aos esforços
em manter sua posição de vanguarda – um
percurso que começou com a disseminação
dos caixas eletrônicos e a informatização
das redes bancárias, culminando na
impressionante integração de serviços que
hoje estão ao alcance da palma da mão dos
consumidores.
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A performance
que impulsiona
a retomada
As empresas têm feito o dever de casa reduzindo
os custos para lidar com as incertezas do ambiente
econômico. Resta agora dar o próximo passo em
direção a um desempenho melhor e preparar-se
para a retomada que virá.
Por Marco Antonio Barbosa
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“A

confiança dos empresários e
dos consumidores parece já
ter superado seu ponto mais
baixo, e a contração do Produto Interno
Bruto (PIB) foi mais branda no primeiro
trimestre do que as previsões anteriores.
Consequentemente, a recessão de
2016 agora se projeta levemente menos
severa, com um retorno ao crescimento
positivo em 2017”. Essa análise a respeito
do atual cenário econômico brasileiro
vem de uma fonte insuspeita: o relatório
“World Economic Outlook”, divulgado
pelo Fundo Monetário Internacional
(FMI) em meados de julho. Superado o
vale mais agudo da crise, o desafio que
se apresenta às empresas é a busca por
ganhos de desempenho, em um cenário
no qual (praticamente) todos os cortes de
custos possíveis já foram ou estão sendo
feitos. Quem provou ter resiliência ante
a crise precisa, a partir de agora, manter
ou recuperar o impulso para aproveitar a
prevista retomada do crescimento.
A atenção ao controle de custos e ao
impacto dos fatores externos não é uma
preocupação exclusiva dos empresários
brasileiros. Realizada pela Deloitte junto a
mais de 150 executivos (diretores e gestores
seniores) de empresas de médio e grande
porte no Brasil e no México, a pesquisa
“Sucesso em Meio a Incertezas – Práticas
e Tendências em Redução Estratégica de
Custos na América Latina” demonstrou que
a maioria das organizações pesquisadas
deve buscar reduções de seus custos nos
próximos 24 meses – independentemente
dos prognósticos sobre a macroeconomia.
Ao mesmo tempo, boa parte das
consultadas também se diz muito focada
na expansão das vendas e do faturamento,
apostando em estratégias agressivas com
base em uma rigorosa gestão de caixa e das
operações. Essa equação, no entanto, não é
simples de resolver.

Pedro Grendene Bartelle,
da Vulcabras-Azaleia: empresa
otimizou custos e revisou planos de
investimentos, concentrando-se nas
operações próprias
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“Independentemente do porte ou do
segmento de negócio em que a empresa
está inserida, essa combinação de fatores
afeta a todos”, afirma Silvio Mota, diretor
da Associação Brasileira de Administração
(ADM), entidade ligada ao Sindicato das
Empresas de Administração no Estado de

São Paulo (Sindaesp). “A necessidade dupla
de reduzir custos e, ao mesmo tempo,
melhorar o desempenho exige que os
gestores observem, atentamente e como um
todo, a saúde financeira da organização, seu
mix de produtos e serviços, seus processos
internos e a sua equipe de colaboradores.”
Mota ainda ressalta que uma boa gestão de
riscos traz estabilidade e evita sobressaltos.
“Vemos grandes empresas passando por
grandes crises de credibilidade. Além
de perdas financeiras, sofrem com a
diminuição da confiança do mercado. Bons
controles internos e uma gestão rigorosa de
compliance minimizam esses impactos.”
Às vezes, esse olhar mais amplo ao
binômio custos/desempenho exige uma
reavaliação de todo o modelo de negócios.
“As empresas brasileiras já fizeram um
grande esforço em termos de cortes
de custos; porém, nem sempre com a
eficiência desejada”, declara Ulisses de
Viveiros, sócio da área de Consultoria
Empresarial da Deloitte que atua na
prática de Business Model Transformation.
“Em muitos casos, falta um foco correto.
Normalmente, busca-se reduzir pessoal e
renegociar contratos com fornecedores.
É mais proveitoso olhar todo o panorama
da empresa, buscando oportunidades de
centralizar algumas atividades, terceirizar
outras e verificar se existem processos
que podem ser descontinuados – e não
simplesmente demitir funcionários. É o tipo
de decisão de curto prazo que acaba tendo
impactos a médio e longo prazos, ao afetar
a capacidade de atendimento da empresa.”
Antonio Carlos Machado, presidente da
Associação Nacional dos Executivos de
Finanças, Administração e Contabilidade
(Anefac), aponta o risco de um “círculo vicioso”
com base na contenção indiscriminada de
custos. “As estratégias voltam-se para o
corte de despesas e de investimentos, pois
são itens que podem ser mais controlados
internamente, enquanto as receitas
dependem mais do mercado do que de ações
diretas das empresas”. O executivo alerta, no
entanto, que, ao cortar custos, as empresas
compram menos produtos e serviços, e os
fornecedores, com menos receita, também
cortam suas despesas. “Isso diminui, como
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um todo, o fluxo de transações na economia e
cria um ciclo difícil de ser quebrado”, conclui.
Resiliência e negociação
Empresas diferentes encontram formas
distintas para equilibrar esses desafios. Alguns
setores que enfrentavam desafios particulares
mesmo antes da crise agora demonstram
ter resiliência extra – caso da indústria
de calçados, que, desde o final da década
passada, vinha sofrendo com a concorrência
dos importados vindos da Ásia. A VulcabrasAzaleia, maior empresa brasileira nos
segmentos esportivo e feminino, não escapou
à regra. “Fizemos nossa reestruturação
em 2011 e 2012, antes da fase mais aguda
da crise. Por isso, quando a economia
começou a cair, já estávamos com o ‘dever
de casa’ pronto”, relembra Pedro Grendene
Bartelle, CEO da empresa. Para manter os
desempenhos operacional e financeiro em
ordem, a empresa enxugou o seu quadro
funcional e os planos de investimentos,
concentrando-se nas operações próprias.
Um exemplo foi a dissolução, em 2015,
do contrato com a marca internacional
Reebok, que era representada no Brasil pela
Vulcabras há 20 anos. “Foi o tipo de decisão
que tivemos de tomar para manter os gastos
sob controle. Otimizamos muito os nossos
custos e revimos todos os investimentos,
inclusive em marketing”, diz o CEO.
Depois de demitir milhares de funcionários
e interromper a produção de diversas

fábricas, a Vulcabras-Azaleia enxerga um
futuro mais positivo. “Sentimos que a crise
se estabilizou em 2016”, conta Bartelle.
“Agora, com o dólar mais valorizado
em relação aos últimos anos, toda essa
estratégia deve se reverter em um aumento
de competitividade”. O aumento previsto na
produção deve ser acompanhado de novas
contratações. “Nosso plano de crescimento
está um pouco mais otimista do que no ano
passado. Precisamos de mais funcionários,
mas, devido às incertezas recentes,
apostamos na manutenção de quem já
estava na casa e nos esforçamos para
manter o quadro funcional estável.”

Caio Silveira Guimarães, do
Walmart: foco em produtividade
e transparência no controle das
despesas

Caio Silveira Guimarães, diretor de
Procurement e Property Management da
rede Walmart no Brasil, conta que a empresa
sempre busca reduzir custos com foco
na missão de “vender por menos para as
pessoas viverem melhor”. Durante a crise,
a estratégia envolveu corte de gastos com
itens indiretos, busca de parcerias, controle
de demandas e consolidação de volumes,
além de renegociação constante de preços
e condições de pagamento. “Nossos focos
prioritários são as áreas de produtividade,
a compra de itens não revendáveis e o
setor de negociação e compras de itens de
revenda”, conta o executivo, acrescentando
que essas decisões fazem parte da estratégia
mundial do Walmart. “Buscamos desenvolver
ferramentas de governança, monitoramento
e controle para dar visibilidade aos

“A s empresas brasileiras já fizeram um
grande esforço em termos de cortes
de custos; porém, nem sempre com a
eficiência desejada. É mais proveitoso
olhar todo o panorama da empresa.”
Ulisses de Viveiros, sócio da área de Consultoria Empresarial da Deloitte
que atua na prática de Business Model Transformation
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Terceirizar: oportunidades
dos dois lados do balcão
Em tempos difíceis, a necessidade de
contenção de uns é a oportunidade de
ganhos para outros. Apontada como
opção de racionalização de custos, a
terceirização de serviços e produtos
sustenta negócios como o da Arval
Brasil, braço do grupo BNP Paribas em
gestão de frotas corporativas. Em 2015,
a empresa registrou um crescimento
de 10% no número total de seus
veículos. “A terceirização de frota é
uma alternativa mais eficiente e menos
onerosa que a gestão da frota própria,
e tem sido cada vez mais buscada em
cenários adversos”, reconhece Andrea
Falcone, CFO da Arval Brasil.
Como em outros casos de fornecimento
de serviços, equipamentos ou de
pessoal, o uso de veículos terceirizados
pode ser diluído no orçamento das
empresas contratantes sem grandes
desmobilizações de caixa imediatas.

responsáveis pelas despesas e permitir
que eles ajam tempestivamente para
corrigir desvios. Só assim essas decisões
vão se refletir efetivamente no resultado da
empresa”, resume o diretor do Walmart.
A percepção da importância direta
da governança corporativa sobre o
desempenho aumentou nos últimos
anos. “Acredito que temos hoje uma
sensibilidade muito maior aos efeitos
da boa governança do que tínhamos há
dez anos”, diz Camila Araújo, sócia da
área de Risk Advisory e líder do Centro
de Governança Corporativa da Deloitte.
“Adequações como reestruturações
organizacionais, implementação de
mecanismos de compliance e reengenharia
de processos e sistemas sempre estão
ligadas à melhoria do resultado para os
acionistas – e isso certamente passa por
uma otimização de custos e de despesas”,
diz a sócia. “Não são processos rápidos,
visto que o ambiente de negócios do País é
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Andrea Falcone, da Arval Brasil: terceirização
de frotas tem sido buscada como alternativa
para reduzir custos

Mesmo lucrando durante a crise, a
Arval também procura se resguardar
para manter o bom desempenho.
“De um ponto de vista de governança,
temos sido mais seletivos na escolha
dos clientes. Também intensificamos
o emprego de ferramentas complexas
de compliance, como o “Know Your
Customer”. Essas ações conjuntas de
vigilância reduzem nossa exposição a
riscos”, diz Falcone.

bastante desafiador, burocrático e
caro. Entretanto, uma vez que as
empresas líderes adotam essas
tendências e apuram resultados
melhores a partir delas, as demais
seguem na mesma linha”, ressalta.
Cliente, fornecedor e funcionário
No caso da rede de supermercados
fluminense Superprix, a preparação para
manter o nível de desempenho durante
a crise econômica começou em 2013 e
resultou em medidas implementadas no
decorrer dos dois anos seguintes. Com a
clareza de que, em momentos de aperto, o
comércio precisa ter foco total na clientela,
o Superprix reconstruiu sua estratégia
a partir de pesquisas realizadas com
os consumidores; os dados levantados
alimentaram planos de segmentação
de produtos e ações para estimular as
vendas, como a reorganização da exposição
dos produtos e uma reestruturação na
composição dos preços.
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“Reestruturações organizacionais,
implementação de mecanismos de
compliance e reengenharia de processos
e sistemas sempre estão ligados à
melhoria do resultado para os acionistas.”
Camila Araujo, sócia da área de Risk Advisory e líder do Centro de Governança Corporativa da Deloitte

Décio Pecin, da CNA: investimento
em programa de engajamento e
qualificação de franqueados

“O novo plano exigiu que a nossa relação
com os fornecedores mudasse de nível”,
explica Viviane Areal, sócia-fundadora do
Superprix. “Quando apresentamos nossa
nova capacidade de giro e as mudanças
de gestão nas lojas, pudemos antecipar
nossas demandas para 2015 e propor
parcerias envolvendo promoções e mix de
produtos diferenciados a cada época do
ano”. Para manter o controle de custos e
receitas e aferir o resultado das estratégias,
a rede, que mantém 18 lojas no Estado do
Rio de Janeiro, ajustou estoques de forma
mais precisa, alinhando a demanda e os
objetivos de vendas em parceria com os
fornecedores. Com isso, o faturamento da
rede aumentou 15% entre 2013 e 2014.
Em 2015, a despeito da crise, o Superprix
registrou um crescimento de 10%,
ultrapassando os R$ 250 milhões.

mais de 500 mil alunos e é um dos mais
bem‑sucedidos cases do mercado brasileiro
de franquias.

A gestão de pessoas e a capacitação
fundamentada nos objetivos estratégicos
foram importante para os bons resultados
obtidos pela varejista. A ação envolveu todas
as áreas da empresa para a aplicação efetiva
dos dados obtidos juntos aos consumidores
– do pessoal administrativo interno até os
atendentes que lidam diretamente com o
público.

“Por mais bem estruturados que sejam
os processos de negócios e os recursos
físicos, o bom desempenho depende
fundamentalmente de pessoas bem
preparadas, motivadas e que entendam o
processo em curso para atingir as metas
estabelecidas”, afirma Antonio Carlos
Machado, da Anefac. Camila Araújo, da
Deloitte, confirma que o envolvimento
amplo dos funcionários com as metas
estratégicas sempre favorece o bom
desempenho. “Quando a capacitação dos
talentos inclui a conscientização sobre a
importância do resultado do trabalho de
todos para o cumprimento dos objetivos, os
colaboradores percebem como seu trabalho
impacta positivamente o negócio.”

Em outro segmento no qual o contato dos
funcionários com o público é fundamental
para o sucesso – o ensino –, o investimento
em gestão de pessoas é um dos maiores
responsáveis pelo crescimento sustentável.
Com mais de 40 anos no ramo de escolas
de idiomas, a rede CNA congrega hoje

“Desde 2014, o foco da nossa gestão
tem sido a própria rede de franqueados.
Oferecemos todo o suporte necessário
para minimizar os efeitos da crise e
acompanhar as mudanças estruturais do
setor de educação”, reconhece Décio Pecin,
presidente da rede CNA. Para garantir a
estabilidade no nível de serviço e a satisfação
dos alunos, a matriz investiu, nos últimos
dois anos, em um programa de engajamento
dos franqueados. “Reduzimos o turnover
em mais de 11% em 2015 com ações para
atender de forma mais eficaz a franqueados
e alunos”, narra Pecin. Os projetos incluem
treinamento, capacitação e iniciativas de
reconhecimento dos colaboradores.
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Robô, o seu novo
colega de trabalho
O estudo “Tecnologia
e Pessoas – A Grande
Máquina de Criação de
Empregos”, realizado
pela Deloitte no Reino
Unido, analisou dados
do mercado de trabalho
da Inglaterra e do País
de Gales de 1871 a 2015
para avaliar o impacto da
tecnologia sobre a mão de
obra no longo prazo.

A

força transformadora da tecnologia
sobre as técnicas e os processos
costuma ser veloz e implacável.
No mercado de trabalho especificamente,
essa mudança se reflete em uma
reconfiguração constante do escopo e
da própria existência de determinadas
profissões, que se moldam ao longo do
tempo ao ambiente tecnológico e cultural.
Os resultados do estudo conduzido pela
Deloitte quebram o estigma de que a
tecnologia destrói empregos: na realidade,
no período e na região estudados, ela
mais criou do que reduziu postos de
trabalho. Além disso, o estudo revela
como a tecnologia pode elevar o poder de
compra e trazer melhorias nas condições
materiais e na expectativa de vida dos
trabalhadores.

Para mais detalhes sobre este e
outros estudos da Deloitte, acesse
www.deloitte.com.br
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Como a tecnologia interage com o mercado de trabalho
Impulso maior à globalização
A incorporação do maquinário substituiu a
força braçal em setores como agricultura
e indústria. Por outro lado, foi registrado
um crescimento do comércio internacional
e do deslocamento da produção para
países com menores custos de produção.
A globalização é, ela mesma, uma
beneficiária da mudança tecnológica,
por meio dos avanços em comunicações,
transportes e mobilidade do capital.

Redução das despesas essenciais e
criação de novas demandas
A queda dos preços em produtos e
serviços promovida pela tecnologia pode
ajudar a aumentar o poder de compra dos
consumidores, que, por sua vez, criam
novas demandas – e, consequentemente,
novos postos de trabalho. Alguns
setores positivamente impactados
por essa realidade são comunicação e
entretenimento doméstico, enquanto
outros, que envolvem itens essenciais, são
afetados por uma tendência de redução
de despesas.

Criação de postos de trabalho diretos
A tecnologia cria empregos em novos
setores de forma direta. Nos últimos
35 anos, duas das dez profissões que mais
cresceram no Reino Unido são do próprio
setor de tecnologia: gerentes de tecnologia
da informação e programadores de
software.

Mais empregos em setores com base
em conhecimento
O maior acesso à informação e o ritmo
acelerado da comunicação revolucionaram
a maioria das indústrias com base em
conhecimento. Áreas como medicina,
educação e serviços profissionais
combinaram o aumento da produtividade
com o crescimento do número de
postos de trabalho. Esses setores
atuam diretamente no entendimento da
complexidade do ambiente tecnológico e
auxiliam seus clientes a se beneficiarem
dessa evolução.

Fonte: estudo “Tecnologia e Pessoas – A Grande Máquina de Criação de Empregos” (Deloitte, 2016)
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Estudos e tendências

Gestão de riscos se consolida na pauta dos
líderes de relações com investidores

Custos com RH entram
no foco de otimização

Perfil do profissional de RI evolui para
uma atuação mais estratégica e voltada
à geração de valor

realizado pela Deloitte em parceria com
o Instituto Brasileiro de Relações com
Investidores (IBRI).

Novo modelo de remuneração visa à
maior eficiência e produtividade do
capital humano

O perfil do profissional de relações com
investidores (RI) tem passado por um
processo de evolução em resposta aos
desafios do mercado nos últimos anos.
Cada vez mais, o RI precisa assumir uma
posição estratégica e comprometida com a
gestão de riscos nas organizações. É o que
conclui o estudo “Gestão de Riscos e RIs –
Evolução Contínua para Criar e Preservar
Valor nas Relações com Investidores”,

Os resultados da pesquisa também
destacam o alto reconhecimento do
perfil estratégico dos RIs. Para 45% dos
profissionais entrevistados, o papel
estratégico é o que melhor representa
hoje a área de relações com investidores
de sua empresa. Nos três anos em que a
mesma pergunta foi realizada, houve um
crescimento acentuado desse perfil, de 29%
em 2014 para 45% em 2016, enquanto o
papel tradicional de comunicador caiu de
46% para 19% no mesmo período.

A “Pesquisa Nacional de Remuneração e
Tendências 2016”, feita pela Deloitte, aponta
que, até o fim deste ano, 73% das empresas
entrevistadas devem rever os custos com
recursos humanos na busca por eficiência
e produtividade para manter estruturas
de remuneração competitivas em meio à
redução na atividade econômica.

O RI tende a assumir, cada
vez mais, uma parceria
com a área de gestão de
riscos nas organizações.

A pesquisa também revelou que
praticamente 90% dos entrevistados
concordam que boas práticas corporativas
de gestão de riscos e controles internos
têm impacto positivo para atrair e reter
investidores.
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Para obter um capital humano mais
especializado e capacitado, novas
metodologias de desenvolvimento
de profissionais e participação do
departamento de RH nas decisões
estratégicas da empresa também aparecem
como tendências.
Em relação aos salários, 76% dos atuais
cargos não tiveram aumento real ou
apresentaram queda no último ano,
o que destaca a manutenção de benefícios
como uma alternativa útil e flexível
para a adaptação do modelo de
remuneração atual.
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Varejo de luxo desacelera,
mas continua a crescer

A transformação digital
dos bancos

Premier League, a mais
valiosa da Europa

Ranking mostra mudanças na rota do
consumo de luxo mundial; empresas
brasileiras figuram na lista

Tecnologia é o principal catalisador da
competitividade e da disruptura para a
indústria de serviços financeiros

Receita das cinco maiores ligas
europeias de futebol ultrapassa
€ 12 bilhões

O setor mundial de bens de luxo cresceu
menos entre 2014 e 2015, muito em
decorrência da desaceleração de economias
importantes, como China, Rússia e Brasil.
Há, porém, mercados que estão evoluindo
mais rapidamente, como Índia e México,
ou que oferecem maior potencial de
crescimento, como países do Oriente Médio.

No recente cenário econômico, em que
negócios e inovações digitais se tornaram
indissociáveis, o Chief Information Officer
(CIO) assume um papel cada vez mais
estratégico nas organizações.

As cinco maiores ligas europeias
(Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League
e Serie A) representam 54% do total das
receitas do mercado europeu de futebol,
somando um faturamento de € 12 bilhões,
de acordo com a 25ª edição do “Annual
Review of Football Finance”.

Tais conclusões estão no levantamento
anual “Poderosos do Varejo de Luxo”,
realizado pela Deloitte. O relatório traz o
ranking das 100 maiores empresas mundiais
do setor e analisa as movimentações de
mercado que impactam o segmento.
Duas empresas brasileiras figuram no
ranking: Restoque (detentora das marcas
Le Lis Blanc, Dudalina, Bo.Bô e John John
– pela primeira vez no levantamento) e
H.Stern. A Restoque destacou-se também
por ocupar o primeiro lugar no ranking das
principais aquisições no mercado de luxo
concluídas em 2014, com a incorporação da
Dudalina, avaliada em US$ 583 milhões.

O estudo “Creating the Future in an Age
of Disruption”, da Deloitte, analisa como a
tecnologia está remodelando a indústria
de serviços financeiros e forjando um novo
perfil para o próprio CIO.
A expansão digital fez com que o setor
de serviços financeiros se tornasse mais
competitivo. Para atender às expectativas
dos consumidores, as empresas do
segmento precisam de CIOs visionários e
familiarizados com conceitos como internet
das coisas, blockchain, crowdsourcing,
computação quântica e inteligência artificial.
O relatório aborda também de que forma as
fintechs, empresas de tecnologia financeira,
têm contribuído para impulsionar essa
mudança estrutural na indústria.

Além de apresentar tendências financeiras
e perspectivas para os clubes das principais
ligas de futebol europeu, o relatório
produzido pela Deloitte inclui análises de
parcerias comerciais e do mercado de
direitos de transmissão.
A inglesa Premier League foi destaque em
2015, com novos acordos de patrocínio
e de transmissões, que reforçaram a sua
liderança mundial em termos de receita.
O faturamento da liga foi de € 4,4 bilhões no
período.

Todos os estudos e pesquisas estão
disponíveis em: www.deloitte.com.br
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Alertas de mercado

Prepare-se para a
convergência contábil do IFRS 9

O SPED e a inteligência
da sua empresa

As empresas que aderiram aos padrões
contábeis internacionais têm até
janeiro de 2018 para adequarem-se
à nova estrutura do International
Financial Reporting Standard 9

Por que não aproveitar a inteligência
gerada a partir dos dados do Sistema
Público de Escrituração Digital?

O IFRS 9 estabelece requisitos novos e mais
rigorosos para classificação e mensuração
de instrumentos financeiros, provisões de
perdas por depreciação e regras de hedge
accounting (estratégia contábil opcional
que visa eliminar ou reduzir a volatilidade

“As mudanças decorrentes
da implementação do
IFRS 9 devem ser avaliadas
de forma estratégica,
englobando uma visão
integrada sobre negócios,
riscos, tecnologia, finanças
e contabilidade.”
Gilberto Souza, sócio da área de
Auditoria da Deloitte
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nos resultados ou no patrimônio líquido
decorrente de operações de hedge).
Essas mudanças afetarão de forma
significativa as projeções de resultados,
os contratos de dívidas, o pagamento
de dividendos e a percepção de valor de
mercado das empresas. Particularmente
nas instituições financeiras, trarão efeitos
relevantes nos índices de alavancagem
definidos pelo Acordo de Basileia.
Para responderem a esse desafio,
as empresas devem aprimorar a
sua capacidade de coletar e analisar
informações relativas a resultados
financeiros, e também – principalmente – a
sua habilidade de integrar uma abordagem
de gestão de riscos às finanças.
O caminho para a maturidade dessa
prática passa por algumas etapas: o
diagnóstico da situação da empresa
em relação aos requerimentos da
nova norma, a abordagem analítica de
dados, o estabelecimento de processos
de governança e controle alinhados à
nova regulação e a criação de políticas
e procedimentos para a revisão dos
efeitos contábeis, bem como a adequada
divulgação de informações contábeis.

Gradual e continuamente, o SPED vem
aumentando sua abrangência. Da Nota
Fiscal Eletrônica à integração digital das
informações contábeis, fiscais e trabalhistas,
as empresas investiram para estruturar
seus processos e sua base de dados para
atender a esses requisitos. Assim como
o governo utiliza as informações para
integrar a atuação do Fisco, as empresas
podem beneficiar-se desses dados para
desenvolver iniciativas de otimização de
processos.

“O SPED disseminou
práticas de conformidade
e gestão da informação
nas empresas, que podem
aproveitar esses dados para
endereçar uma abordagem
analítica e preditiva.”
João Mauricio Gumiero, sócio-líder
da área de Outsourcing da Deloitte
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Governança no setor público – um caminho
sem volta
Está prestes a entrar em vigor a
Instrução Normativa Conjunta nº 1, que
dispõe sobre controles internos, gestão
de riscos e governança no âmbito do
Poder Executivo federal
A nova norma, de autoria do Ministério
do Planejamento e do Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controle,
deve ganhar status de lei em breve e pode
trazer avanços que farão a diferença para
que o Estado consiga se organizar na
sistematização de práticas relacionadas à
gestão de riscos, aos controles internos e à
governança. Entre os pontos que chamam
a atenção está a melhor definição de
dimensões de risco que serão medidos:

operacionais, legais, de imagem e reputação
e financeiros e orçamentários. Outro
destaque é a criação de um comitê que ficará
responsável por promover, supervisionar,
garantir, liderar e institucionalizar os
fundamentos da governança.
No entanto, para que a norma seja
realmente incorporada à realidade, será
crucial a implementação de novas regras,
alinhadas às especificidades do setor
governamental. Tratam-se de mecanismos
de controles internos, programas de
avaliação e monitoramento e meritocracia
para que as práticas em relação a riscos
e governança sejam adotadas de modo
efetivo na gestão pública.

“O Brasil, como muitos
“A gestão pública passará
outros países, caminha para por um processo de
uma progressiva busca
mudança de cultura,
por mais transparência e
com a implementação de
responsabilidade na gestão mecanismos de supervisão e
pública”
controle sobre os processos.”
Paulo Vitale, sócio da área de
Risk Advisory da Deloitte

Alex Borges, sócio da área de
Risk Advisory da Deloitte
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“Importante
“
não é ver o que
ninguém nunca viu, mas
pensar o que ninguém
nunca pensou sobre algo
que todo mundo vê.”
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Arthur Schopenhauer
(1788-1860)
Na concepção do filósofo alemão,
o mundo é uma representação
individual e apenas o ser humano é
capaz de, dentro de sua consciência
reflexa e abstrata, inovar sobre o
que já é conhecido
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