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Reforma interna
Se o mercado mudou,
por que não transformar já
o próprio negócio?
Conselhos de conselheiros
Dicas para lidar com um mundo volátil,
incerto, complexo e ambíguo
Auditoria do futuro
Função se torna mais holística
e prospectiva
A nova indústria financeira
Um setor entre disrupturas
e oportunidades

Mensagem ao mundo corporativo

“Mesmo em um contexto instável
como o atual, há oportunidades a
explorar – não apenas no próprio
mercado, mas, sobretudo, na
transformação da gestão da
empresa para os novos tempos.”
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A chance de transformar
a própria casa
Vivenciamos hoje mudanças em todos os campos
da atuação empresarial. No Brasil, a conjuntura
econômica se modificou drasticamente nos últimos
meses, embora com efeitos não lineares sobre todo
o ambiente de negócios – algumas organizações
vêm sendo impactadas mais do que outras, de
acordo com sua natureza e seu segmento de
atuação, enquanto outras têm conseguido até
alavancar oportunidades inexploradas anteriormente.
É certo que as consequências alcançam a maioria
das indústrias – dos serviços financeiros à
infraestrutura energética, das redes varejistas
ao agronegócio – em cada uma delas, à sua
própria maneira e dimensão.
A tão falada “tempestade perfeita” que se atribui
à realidade brasileira apresenta um componente
político que agrava as condições econômicas e de
mercado. Porém, quando colocamos em perspectiva
os grandes movimentos do panorama internacional,
notamos que os desafios do momento não são
exclusivos do Brasil.
Somos agentes de uma plataforma global,
fortemente conectada e que reflete um contexto
sumarizado por outra expressão hoje muito
empregada, até mesmo em estudos da própria
Deloitte: “VUCA World”, em referência aos termos
volatile, uncertain, complex e ambiguous, cunhada
pelo exército norte-americano na década de 1990,
quando idealizava o mais desafiador dos potenciais
cenários de combate.
Estamos sim em um mundo volátil, com ciclos
cada vez mais rápidos de mudanças na economia
e com grandes disrupturas em quase todas as
indústrias. Resta-nos, muitas vezes, a incerteza,
com toda a instabilidade gerada por movimentos
econômicos que causam dúvidas sobre seus
impactos no médio prazo, como a diminuição
que verificamos no ritmo de crescimento da
China. Estamos inseridos em um mundo cada
vez mais complexo, não apenas por conta da
globalização crescente que torna os mercados
mais interdependentes e sensíveis, mas também
pela emergência de ameaças como o terrorismo

e da intensificação de movimentos migratórios.
E, finalmente, assistimos ao aumento da
ambiguidade nas relações entre países, com alianças
aparentemente injustificáveis entre governos para
garantir a sustentação de um estado mínimo
de equilíbrio.
O Brasil é parte evidentemente deste mundo volátil,
incerto, complexo e ambíguo, mas também tem
suas próprias dinâmicas e um histórico bastante
conhecido de altos e baixos, ao qual o empresariado
local já se acostumou ao longo dos anos. Tornouse senso comum falar em buscar oportunidades no
mercado em meio a tantos desafios e se adaptar à
nova realidade. Precisamos, porém, ir além dessa
abordagem. É necessário tomar ciência de que a
grande oportunidade está dentro de casa.
Mesmo em um contexto instável como o atual,
há oportunidades a explorar, sobretudo, na
transformação da gestão da empresa para os novos
tempos. Se o ambiente externo mudou, em vez de
meramente confrontar essa realidade, os tomadores
de decisão nas empresas podem hoje aproveitar o
momento para realizar internamente as reformas
que vão contribuir para um posicionamento mais
sustentável no longo prazo. Esta é a hora de
aproveitar as pressões externas para repensar os
modelos de gestão adotados, reformar as estruturas
operacionais que poderiam ser mais eficientes e
buscar referências de melhores práticas para
assumir a vanguarda.
Existem verdadeiramente oportunidades, porém,
as mais relevantes estão dentro da própria empresa.
As organizações que conseguirem se reposicionar,
a partir das mudanças internas pertinentes, estarão
mais preparadas para enfrentar os impactos
externos de hoje e capturar as novas oportunidades
do amanhã. A Deloitte continuará contribuindo
para transformar os negócios de seus clientes e
melhorar as condições do ambiente de negócios
como um todo.
Juarez Lopes de Araújo
Presidente da Deloitte
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Sobre esta edição

Bem-vindos à nossa
50ª Mundo Corporativo!
A revista que a Deloitte criou para oferecer
informação e análise a decisores do mercado está
celebrando a sua 50ª edição trimestral. Sempre com
o propósito de abordar os principais movimentos e
tendências que permeiam o ambiente de negócios,
a nossa Mundo Corporativo publicou, ao longo dos
últimos 12 anos e meio, cerca de 400 conteúdos, na
forma de reportagens, artigos e entrevistas.

“O radar da Mundo Corporativo está
voltado ao ambiente externo, para o qual
projetamos o conhecimento da própria
Deloitte e de especialistas convidados do
mercado, trabalhando sempre com a marca
da pertinência editorial.”
Ao lado de líderes empresariais e executivos
brasileiros que contaram aqui suas visões e
experiências práticas de gestão, já figuraram
também nesta revista dezenas dos mais renomados
gurus do universo da gestão, incluindo referências
internacionais consagradas, como alguns
ganhadores do prêmio Nobel.

Nascida em uma época na qual o chamado
branded content – ou conteúdo relacionado a
uma determinada marca – ainda não havia se
disseminado no Brasil, a Mundo Corporativo fez
história, ao levar ao mercado uma proposta ainda
inovadora no meio empresarial. A ideia, desde
sempre, era fazer uma revista que cumprisse mais
do que um papel institucional, estabelecendo
com o leitor um compromisso inquestionável pela
informação e análise de qualidade. O radar da
Mundo Corporativo está, dessa forma, voltado
ao ambiente externo, para o qual projetamos o
conhecimento da própria Deloitte e de especialistas
convidados do mercado, trabalhando sempre
com a marca da pertinência editorial.
Esta 50ª edição é também a segunda de uma série
sobre transformação de negócios. Nas próximas
páginas, esse tema está abordado sob a perspectiva
dos novos modelos de gestão, dos dilemas da
governança corporativa, das tecnologias que apoiam
a estratégia, do conceito de uma “auditoria do
futuro” e dos movimentos transformadores que hoje
impactam importantes setores, como o financeiro, o
agronegócio e a energia elétrica.
Assim, procuramos explorar os caminhos e as
soluções que as organizações têm encontrado
perante os novos desafios da economia brasileira e
os movimentos de mercado que podem mudar toda
uma indústria.
A 50ª e histórica edição da Mundo Corporativo
coincide também com algumas mudanças em
nosso formato gráfico, que visam proporcionar uma
experiência ainda melhor ao leitor. Esperamos que
gostem.
mundocorporativo@deloitte.com

A Mundo Corporativo
e uma série de outros
conteúdos produzidos pela
Deloitte estão disponíveis em
www.deloitte.com.br
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Ponto de vista
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Caminhos para
criar o futuro
Alexander Osterwalder leva muito a sério a inovação colaborativa. Aqui,
ele tenta responder por que é tão difícil e necessário aplicar esse conceito
no modelo de negócio das empresas.
Por Leandro Beguoci

N

inguém acorda pela manhã pensando
em como destruir o próprio negócio
a longo prazo. Poucas pessoas talvez
coloquem-se contra a inovação
para melhorar as empresas que
construíram. Porém, muitas pessoas, todos os dias,
encontram enormes dificuldades para desenvolver
e implementar estratégias de longo prazo e criar
produtos ou serviços novos e irresistíveis.
Inovar é preciso, mas trabalhar com o risco que a
inovação traz é impreciso. Em uma rotina em que
o prazo é sagrado e o resultado é incontornável,
há duas forças que deveriam caminhar juntas, mas
vivem se estranhando. O modelo de negócios atual
se depara com o modelo de negócios que teremos
no futuro.
Isso não acontece apenas no Brasil ou em alguns
setores da economia. Foi com essa inquietação
que Alexander Osterwalder escreveu, junto com
Yves Pigneur, o livro “Business Model Generation”.
Publicada em 2010, a obra teve a ajuda de 470
pessoas em 45 países, que empregaram os conceitos
dos autores e ofereceram contribuições a eles.

Alexander Osterwalder:
“As empresas querem
mudança; elas só não
sabem como. A adaptação
é complicada e pode ser
dolorosa. Mas é necessária.”

Desde então, a obra vem sendo usada tanto
por start-ups, empresas jovens e promissoras,
quanto por grandes organizações, estabelecidas
e lucrativas. Microsoft, Mastercard e até a
Nasa adotam a metodologia desenvolvida por
Osterwalder para entender, desenhar, reinventar e
implementar modelos de negócios relevantes – para
o presente e os próximos anos.

Nesta entrevista exclusiva para a Mundo Corporativo,
Osterwalder explica por que é tão difícil inovar e o que
alguém que busca superar esse desafio deve fazer.
O que os novos modelos de negócios
precisam levar em conta para criar empresas
fortes e criativas?
É uma mudança grande. Sendo bem sincero, hoje
há mais teatro do que inovação. Na contramão
da Amazon e da Apple, poucas empresas estão
realmente focadas em inovação, em “inovação
grande”, a fim de olhar para o quadro inteiro,
para ter impacto no futuro. Muitas vezes, até
as empresas mais inovadoras não sabem como
continuar inovando. Elas precisam criar uma nova
cultura organizacional, que realmente abrace a
inovação. Muitas vezes, elas acham que basta
contratar muitas pessoas talentosas e criativas que a
inovação virá. É importante, mas não é suficiente.
E qual o papel dos novos modelos
de negócio neste momento?
Antes de tudo, não existe o modelo de negócios
certo e o errado. Não há um modelo mágico e
milagroso, que todo mundo deve seguir e imitar.
Cada empresa deve entender, analisar, descobrir,
desenhar e implementar o melhor modelo para o
desafio, para a missão que ela tem. O maior desafio
é descobrir qual o melhor modelo para o negócio
que você tem e para o negócio que você quer ter.
Por que é tão difícil encontrar esse modelo?
Se você está no mercado, é certo que já tem
um modelo de negócios. A sua cultura e os seus
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processos são feitos seguindo esse modelo.
Os esforços da sua equipe são feitos para
melhorar esse modelo. Isso tem vários lados
positivos, mas um muito negativo, pois mata
a mentalidade empreendedora dentro das
empresas. Portanto, você precisa criar um modelo
de negócios paralelo, um espaço dentro da
empresa em que o empreendedorismo interno,
o “intraempreendedorismo”, possa viver. Poucas
empresas são boas em fazer as duas coisas ao mesmo
tempo. Executar um modelo de negócios já existente
e criar um novo simultaneamente representam um
desafio. São duas culturas convivendo ao mesmo
tempo dentro da mesma organização.

“Você precisa criar um
modelo de negócios paralelo,
um espaço dentro da
empresa em que o
empreendedorismo interno,
o ‘intraempreendedorismo’,
possa viver.”
Alguma empresa conseguiu fazer isso com
sucesso?
A Amazon é um exemplo. Ela tem um comércio
eletrônico de sucesso, o que não a impediu de
criar um produto muito diferente, a Amazon Web
Services, um serviço de tecnologia em nuvem
usado por várias empresas ao redor do mundo.
Esse novo negócio abriu uma nova frente de
crescimento para a empresa, e ele tem um modelo
muito diferente da Amazon do varejo. Ele é focado
em clientes corporativos. A Amazon Web Services
é o negócio que cresce mais rápido dentro da
Amazon e tem margens de lucro incríveis. Poucas
empresas conseguiram fazer algo semelhante.
A empresa executou seu modelo de negócios
atual e criou outro ao mesmo tempo. É incrível. E,
sinceramente, ela nem precisava fazer isso, pois não
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estava em crise ou sob pressão. Aconteceu porque,
para a Amazon, há uma grande sinergia entre os
dois negócios. Tecnologia e comércio eletrônico
caminham juntos. Eles compartilham a mesma
estrutura. Os dois necessitam de uma infraestrutura
com qualidade suficiente para competirem em
qualquer lugar do mundo. Muitas outras empresas
poderiam ter feito o mesmo, mas não o fizeram.
Por que não fazem?
Há uma série de explicações. A primeira é que elas
não sabem como fazer. São diferentes processos,
diferentes culturas convivendo juntas. Também
há o medo do desconhecido. Inovação é bacana,
mas também é associada com risco e fracasso. E o
que você vê em muitas empresas é muito medo de
risco e fracasso. Para piorar, em muitas empresas, o
fracasso significa perder o seu trabalho. Porém, você
não inova sem falhar. Não há inovação sem erro.
Você precisa estar sempre experimentando, testando.
Claro, você precisa aprender algo durante esse
processo. Isso pode ser feito com inovações rápidas,
baratas, para amenizar o risco. Só que, hoje, o medo
impede as empresas de fazerem qualquer coisa nova.
Elas estão presas ao presente?
Sim e é uma pena porque mostra o quanto
algumas empresas só pensam no curto prazo.
Essa mentalidade está presente nas pessoas que
trabalham nelas. Hoje, se você está querendo fazer
carreira em uma empresa, acaba se apegando às
funções associadas ao seu cargo. É muito difícil
encontrar uma descrição de cargo, uma função que
contemple algo como “inovação e abertura ao risco
e ao fracasso”. O resultado? Ninguém tenta algo
novo porque o novo não faz parte das suas funções.
Essa combinação de aversão ao risco e mentalidade
de curto prazo acaba com a inovação dentro das
empresas. E inovação não significa apenas ter
um departamento de pesquisa clássico. Significa,
principalmente, pensar em novas propostas de valor
para os seus clientes e novos modelos de negócios
para viabilizar novas formas de criar valor no
mercado. Isso não é feito em muitas empresas.
O sucesso do seu livro está ligado a esse
impasse dentro das empresas?
Nós estamos discutindo modelos de negócios
há 15 anos. E, sinceramente, achávamos essa

discussão muito chata. Os modelos de negócios
eram tediosos. Não havia inovação para pensar
em como organizar o negócio de uma empresa.
Então nós começamos a pensar em como promover
o empreendedorismo dentro das empresas. Essa
situação nos levou à discussão de novos modelos
de negócios porque precisávamos de novas formas
para descrever esses novos negócios. Funcionou.
Essa ideia se tornou poderosa. Com o tempo, tanto
novas empresas quanto empresas estabelecidas
começaram a nos procurar. Afinal, todo mundo
reconhece que as coisas estão mudando. Algumas
empresas já nasceram na mudança, e elas já usam o
nosso modelo para pensar em como criar valor para
os seus clientes nesse mundo em transformação.
Outras empresas reconhecem que precisam mudar,
e elas usam nosso modelo para fazer essa mudança.
E qual a diferença desse modelo para outros?
Ele é visual, estruturado, simples e focado na criação
de valor para os clientes. Mostramos que você não
precisa ser complexo para ser bom.
E que benefícios as empresas estão tendo?
Os mercados estão mais competitivos do que
nunca, e as empresas estão cada vez mais
complexas. Muitas têm uma enorme dificuldade em
encontrar uma linguagem comum entre diferentes
departamentos, que precisam perseguir algumas
missões em um mundo cada vez mais difícil de
navegar. Por isso, um benefício imediato do nosso
modelo é a linguagem. Nós oferecemos uma
linguagem comum e um mapa para diferentes áreas
navegarem. Elas começam a falar a mesma língua e
a ter clareza dos objetivos que precisam perseguir.
Hoje, há uma grande demanda e uma enorme
necessidade de colaboração entre diferentes
organizações e diversos departamentos dentro da
mesma empresa. Isso só pode ser feito sobre bases
comuns, que todos sejam capazes de entender. É o
que oferecemos às pessoas.
Por que é tão difícil ter uma linguagem
comum?
As empresas e seus diferentes departamentos usam
muitos jargões. Ninguém se entende. Além disso, a
cultura de falar em vez de fazer ficou muito forte.
Muitas pessoas talentosas gastam horas valiosas
em reuniões que vão para lugar algum. Nosso

modelo chama as pessoas à ação, com simplicidade
e eficiência. É preciso reafirmar: a principal questão
que uma empresa tem de enfrentar é como criar
valor para os seus clientes.
Você acha que as reuniões ajudam a travar
a inovação e os novos modelos?
As reuniões não precisam virar o inimigo. Mas o
fato é que elas têm muito papo e pouca ação. Um
dos motivos é que as reuniões não têm estrutura
clara e são muito abstratas. Hoje, as pessoas
querem fazer mais. Não é à toa que tanta gente tem
falado de empreendedorismo. Só que, para tanto,
as pessoas precisam de uma estrutura clara, com
pontos bem estabelecidos, e ferramentas para fazer
mais, o que inclui, claro, bons modelos de reunião.
Elas são importantes para o resultado. Defendo a
ideia de que cada reunião tem de ser orientada para
uma ação. Assim, no final, todos têm resultados
claros e tangíveis.
Aos poucos, essas estruturas estão mudando?
Aos poucos, sim. Várias empresas têm nos
procurado para ajudá-las a mudar processos,
cultura. Elas nos pedem ajuda para identificar
o problema, entender o desafio e definir as
estruturas. Também trabalhamos juntos para
promover empreendedorismo dentro das empresas
e criar uma estrutura de inovação. Nós estamos
vendo esse fato acontecer. As empresas querem
mudança; elas só não sabem como. A adaptação é
complicada e pode ser dolorosa. Mas é necessária.
Você já tem resultados concretos?
Algumas empresas já mudaram 10% do seu quadro
de funcionários com a nossa metodologia e, aos
poucos, estão vendo novos processos florescerem
dentro delas. É promissor.
Aliás, você fez seu livro com a colaboração
de pessoas em várias partes do mundo, e ele
foi publicado de forma independente. Por que
adotou esse modelo?
Porque eu levo a inovação a sério. Não é só um
discurso. Como escrever sobre inovação se você não
inova no seu produto? Por essa razão, eu criei uma
proposta de valor e um modelo de negócios para
publicar o livro. Eu mostro que meu conceito funciona
porque, afinal, eu o testei em mim mesmo.
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Tudo por
bons conselhos
Executivos de conselhos de administração de todo o mundo indicam
quais são os fatores mais críticos às empresas em um cenário de
transformação que é volátil, incerto, complexo e ambíguo.
Por Luciano Feltrin
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E

m um mundo cercado por instabilidade
e riscos de diversas naturezas, a atuação
e a composição da agenda do conselho
de administração ganham importância
ainda mais estratégica para as empresas.
Afinal, o conselho é fundamental para assegurar o
direcionamento e o enfrentamento adequados ao
longo de uma travessia que inclui volatilidade, incerteza,
complexidade e, não raro, altas doses de ambiguidade.
Esse cenário coloca os conselheiros diante de
desafios tão diversos quanto definir as estratégias
de longo prazo e estabelecer os melhores padrões
de governança corporativa, ética, reputação e
compliance – tudo sem, claro, que eles deixem de
estar atentos a questões relativas, por exemplo, à
gestão de tecnologia da informação e talentos das
novas gerações e em como mensurar a diversidade
e a efetividade do próprio conselho.
Esse conjunto de preocupações compõe as questões
consideradas mais relevantes para as organizações
no momento, de acordo com o estudo “Directors’
Alert – Through the Eyes of the Board: Key
Governance Issues for 2015”, conduzido em âmbito
global pela Deloitte (veja mais na pág. 18).
Camila Araújo, sócia da área de Consultoria em
Gestão de Riscos e líder do Centro de Governança
Corporativa da Deloitte, avalia que, para dar conta
de uma pauta tão extensa e diversificada, em
meio a turbulências, os executivos de conselhos de
administração têm de começar pela lição de casa.
“O primeiro grande dever de um conselheiro é
conhecer bem as expectativas da empresa e de seus
públicos de interesse, como os acionistas.”
Consciente dessa necessidade, a empresa de meios
de pagamento Cielo acredita que o gerenciamento
adequado e a busca permanente pelo alinhamento
de expectativas com todos os seus públicos
representam o desafio central da governança
moderna. “Por isso, o profissional da área precisa
desenvolver cada vez mais sua capacidade de
análise e interpretação de dados e cenários,
suportando a empresa na tomada de decisões, com
mais agilidade e assertividade e antecipando-se às
expectativas dos diversos públicos, como governos,
mercados e fornecedores, entre outros”, exemplifica
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Clóvis Poggetti, vice-presidente de Finanças e
Relações com Investidores da empresa.
Somente após superar esse primeiro obstáculo,
os profissionais que lidam com governança – com
destaque para os conselheiros – estarão à altura do
desafio que representa definir planos e estratégias
de longo prazo que sejam, a um só tempo, factíveis
e flexíveis. Trata-se de uma tarefa que requer a
combinação entre profundo conhecimento do
negócio e do setor onde atua a empresa, além de
capacidade de adaptação à realidade do momento.
“O estudo mostra que contar com uma estratégia
bem definida continua sendo fundamental para as
organizações, mas essa estratégia deve ser apenas o
norte, uma vez que o caminho para alcançá-la tem de
ser o mais flexível possível e exige maior agilidade”,
aponta Camila Araújo, da Deloitte. “O conselheiro
precisa contar com informações de qualidade e estar
muito bem inserido no contexto da operação para
conseguir ser ágil e assertivo ao mesmo tempo.”
Construir uma interação dinâmica entre a diretoria
e o conselho de administração depende não só do
maior grau de envolvimento e comprometimento
dos conselheiros, mas também da capacidade
da empresa em gerar ferramentas eficientes de
comunicação entre as duas pontas. “Uma forma
simples e eficaz de estimular o engajamento e
a participação do conselho nos temas que são
estratégicos para a empresa é criar um fluxo
permanente e sempre alimentado de informações
que envolvam assuntos e negócios que possam
passar pelo colegiado em algum momento no
futuro”, explica Denys Marc Ferrez, diretor executivo
de Finanças e de Relações com Investidores da
empresa de soluções logísticas JSL.
Outros dois pontos capturados pelo estudo da
Deloitte – o uso de tecnologia como forma de
gerar valor e a utilização de informações mais
transparentes e bem trabalhadas que apoiem a
tomada de decisão – também podem colaborar
decisivamente nessa direção. “É uma das
incumbências da diretoria preparar uma agenda
para o conselho de administração que seja
abastecida apenas com informações úteis, diretas,
objetivas e contendo os fatores críticos para o

Fernando Moller, da BIC:
informações objetivas e de
qualidade apoiam o conselho
de administração na definição
de objetivos de longo prazo e
de planos estratégicos

“O estudo [da Deloitte] mostra que
contar com uma estratégia bem definida
continua sendo fundamental para as
organizações, mas essa estratégia deve
ser apenas o norte, uma vez que o
caminho para alcançá-la tem de ser o
mais flexível possível e exige maior
agilidade.”

Camila Araújo, sócia
da área de Consultoria
em Gestão de Riscos
e líder do Centro de
Governança Corporativa
da Deloitte

“O conselheiro precisa contar com
informações de qualidade e estar muito
bem inserido no contexto da operação
para conseguir ser ágil e assertivo ao
mesmo tempo.”
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negócio. Este é um daqueles casos em que menos é
mais e o que vale é a qualidade, o poder de síntese
e não a quantidade, que sempre pode gerar ruídos”,
afirma Fernando Moller, presidente da BIC no Brasil.
O executivo explica que o fato de contar com um
conjunto menos volumoso e mais bem elaborado
de dados faz com que os componentes do conselho
possam penetrar com mais profundidade nos
objetivos de longo prazo e delinear melhor planos
estratégicos da empresa. “Na atual situação
econômica, ser capaz de identificar oportunidades
de crescimento e entrada em mercados, em prazos
que vão, no nosso caso, de três a cinco anos, é o
maior desafio. É algo que você só consegue criando
uma agenda positiva que não esteja atrelada
apenas às demandas do dia a dia.”
Ana Carracedo, head de Governança, Riscos e
Compliance do Grupo Votorantim, tem plena
convicção de que as modernas ferramentas de
tecnologia devem se consolidar, em um futuro
breve, como fortes aliadas no processo de busca
pela melhor informação. “O modelo ‘Power Point’
de apresentação de conselhos vai acabar. No Brasil,
talvez demore um pouco, mas também vai. Ainda
usamos pouco big data por aqui”, aponta. “A área
de Tecnologia da Informação precisa fazer um
exercício analítico para ser capaz de trabalhar os
dados para os conselheiros. Quando isso acontecer,
a tecnologia irá gerar ainda mais valor para o
negócio e permitir que os conselhos coloquem
seu foco nas grandes questões.”

Ana Carracedo,
do Grupo Votorantim:
tecnologia gera ainda mais
valor ao negócio e permite
que os conselhos coloquem
seu foco nas grandes
questões
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Para além do monitoramento
Com uma agenda recheada com a crescente carga
de obrigações legais e de compliance a serem
cumpridas, as organizações e seus conselhos de
administração precisam ter habilidade para não entrar
em uma perigosa armadilha. “O conselheiro tem de
compreender que regulação é obrigação, algo que já
está dado e tem de ser cumprido, mas que, sozinho,
não resolve nada. Essa preocupação faz com que,
às vezes, as reuniões de conselho gastem tempo
demais com a análise e o questionamento de temas
financeiros, do dia a dia ou mesmo do processo
de compliance. E, então, os conselheiros acabam
não tendo tempo de desafiar a administração com
questionamentos que possam ir além da agenda
trazida pela diretoria”, observa Gisélia da Silva,
gerente de Governança Corporativa da CPFL Energia.
Com mais de 20 mil colaboradores e pertencente
a um segmento que tem passado por grandes
mudanças nos últimos anos – o varejo –, o
Magazine Luiza aposta na utilização de comitês de
assessoramento e apoio como forma de estimular
que os conselheiros priorizem e trabalhem em torno
do posicionamento da empresa a longo prazo. “O
varejo é uma atividade muito dinâmica e que exige
um conselho de administração que seja capaz de ser
proativo e não reativo. Os comitês, que geralmente
têm em sua composição conselheiros e diretores
executivos, permitem isso, já que trabalham em
profundidade temas como pessoas, tecnologias
e negócios e ajudam uma tomada de decisão
mais bem orientada”, exemplifica Marcelo Silva,
superintendente do Magazine Luiza.
Comitês também podem auxiliar empresas em uma
outra questão-chave mencionada pelo levantamento:
o alinhamento da gestão de talentos, do ponto de
vista de formação, retenção e sucessão de lideranças,
às necessidades do século 21. “As empresas, inclusive
as maiores e mais bem estruturadas, enfrentam muita
dificuldade para atrair e manter talentos. Os jovens,
principalmente, buscam qualidade de vida e não
apenas uma carreira. Será preciso refinar mecanismos
para buscar esses líderes, o que inclui um papel
mais participativo e consultivo das áreas de recursos
humanos. O conselho também pode colaborar e
geralmente faz isso formando um comitê de gestão
de pessoas”, explica Camila Araújo, da Deloitte.

Marcelo Silva,
do Magazine Luiza: comitês
trabalham em profundidade
temas como pessoas,
tecnologia e negócios
e apoiam a tomada de
decisão pelo conselho de
administração

Subindo a régua
Com um ambiente de compliance e normas amplo
no Brasil, que inclui a Lei Anticorrupção, a Instrução
nº 552/14 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
– que aumenta o leque de informações divulgadas
por companhias de capital aberto –, e ainda a Lei
da Terceirização, o uso de comitês é uma forma
de assegurar que os conselhos de administração
conseguirão entrar de cabeça em questões estratégicas
e de longo prazo sem descuidar da atividade de
monitoramento, diz Arthur da Costa Neto, diretor de
Planejamento, Gestão e Investimento da Iron House.

“Além de dar maior agilidade e qualidade às discussões
e decisões, os comitês são fundamentais para
auxiliar as empresas no mapeamento e na criação de
mecanismos de mitigação e gerenciamento de riscos.”
Esses riscos podem ser de diversas naturezas,
inclusive de reputação, como identificou o estudo.
“Grande parte do sucesso das empresas tem relação
com como elas são percebidas pelo mercado. Assim,
a gestão de riscos tem de ser capaz de monitorar,
antecipar e prevenir riscos estratégicos e não apenas
operacionais”, cita Camila Araújo, da Deloitte.
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As questões-chave para a governança corporativa
Fatores mais críticos apontados
pelos conselheiros de todo o mundo

Contexto

Resposta

O ambiente instável de um “VUCA
World” (volátil, incerto, complexo e
ambíguo) colocou em questão nos anos
recentes a relevância de uma estratégia
de longo prazo

A estratégia é mais importante do que
nunca, como o conjunto de escolhas
coerentes e alinhadas da empresa, mas
com agilidade e flexibilidade

2. Compliance tem de trazer uma
nova cultura

O número de novas regulamentações
cresceu exponencialmente nos últimos
anos, desafiando as empresas a criar
estruturas robustas de compliance

Mais do que cumprir requerimentos,
é preciso buscar mudanças culturais
profundas para adaptar os modelos de
negócios à nova realidade

3. Nivelar os padrões por cima é
a melhor escolha

Empresas em processo de
internacionalização vivenciam um
contexto de diferenças crescentes entre
os requerimentos de governança do
país da matriz e os de suas subsidiárias

Quando houver diferenças
significativas nas exigências, o melhor
é adotar para todo o grupo os
modelos mais rigorosos possíveis

4. Tecnologia precisa criar valor

As novas tecnologias vêm
transformando a experiência dos
consumidores e o modo como as
empresas entregam seus produtos e
serviços, com impactos disruptivos

É preciso se valer das mais modernas
abordagens (analytics, tecnologias
móveis, cloud computing e mídias
sociais), mas com foco no que
realmente possa criar valor diante das
necessidades da empresa

5. É preciso trazer a gestão dos
talentos ao século 21

Apesar de tantos esforços nos últimos
anos, a maior parte das empresas ainda
não está sendo capaz de responder às
necessidades de uma geração que é
radicalmente diferente das antecessoras

Desenvolver programas robustos para
desenvolvimento de líderes globais,
retenção, reaparelhamento da área de
recursos humanos e de suas funções,
aquisição e acesso aos melhores
talentos

6. Ativismo requer conversa,
não confronto

Nos Estados Unidos, na Europa e
agora também no Brasil, o ativismo
de acionistas e públicos de interesse
das organizações vem crescendo e
pressionando os decisores das empresas
sobre as mais diversas questões

Proativamente ampliar o compromisso
da empresa com os principais públicos
de interesse, com um diálogo
constante e que contemple suas
pautas de reivindicação

7. Em vez de mais, melhores
informações

Apesar de os conselheiros de
administração não prepararem as
demonstrações das empresas, cabe a
eles aprovar e se responsabilizar por
elas, em um contexto de complexidade
crescente nos relatórios

Em vez de grandes volumes de
informação, o que se deve buscar é
criar demonstrações transparentes e
úteis para os decisores

8. Foco nos indicadores que
realmente trazem valor

Hoje, 80% do valor das empresas
está em ativos intangíveis, reflexo
da mudança de uma economia
manufatureira para outra baseada em
serviços e conhecimento

É necessário gerar demonstrações
financeiras que mensurem melhor
os soft assets (expertises, sinergias,
inovação, etc.)

9. Reputação requer gestão
de riscos

As empresas estão buscando meios
para melhorar sua capacidade de
gerenciar riscos, em especial, para
proteger sua reputação, o que inclui
novas tecnologias e novas práticas
internas

Os conselhos de administração têm
papel essencial nessa abordagem, ao
trazer suas perspectivas externas para
acompanhar esse processo

A diversidade na composição dos
conselhos é uma questão emergente
em todo o mundo, com requisição de
cotas para minorias, por exemplo

Os conselhos de administração
precisam pensar não apenas em
um plano de sucessão, mas em um
processo contínuo de sucessão, com
a devida mensuração dos resultados,
para garantir que contem sempre com
os executivos mais preparados do
mercado

1. Estratégia continua essencial,
mas com flexibilidade

10. Na composição dos conselhos,
mensurar a sua efetividade é
fundamental
Acesse o estudo
na íntegra em
www.deloitte.com.br

Fonte: “Directors’ Alert – Through the Eyes of the Board: Key Governance Issues” (Deloitte, 2015)
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Quando o assunto é governança e melhores práticas
de gestão e relação com públicos de interesse, o
processo de internacionalização pode contribuir
para que a organização eleve o nível da régua e
passe a adotá-lo como padrão global. O estudo da
Deloitte, aliás, recomenda que nivelar os padrões
por cima é a melhor escolha.
Presente em quase 30 países, o Grupo Votorantim
segue essa filosofia. “O mais importante, nesse
caso, é, em primeiro lugar, entender o arcabouço
regulatório de cada mercado onde a empresa vai
atuar para depois mostrar o valor que o compliance
agrega ao negócio. Não é o compliance pelo
compliance. As áreas de negócios e as pessoas à
frente delas precisam saber que há riscos atrelados
à sua atividade e, a partir disso, entender quais
são as melhores práticas para atuar”, detalha
Ana Carracedo, head de Governança, Riscos e
Compliance da empresa.
A possibilidade de levantar recursos no exterior
a taxas mais competitivas que as praticadas no
mercado local constitui, segundo Camila Araújo,
um bom exemplo de como subir a régua da
governança pode compensar. “Uma forma eficiente
de mostrar para os investidores que ser mais
regulado vale a pena, apesar do custo maior, é
conseguir que as portas de uma captação estejam
permanentemente abertas.”
Para fazer frente às demandas de caráter
reputacional, a Cielo mantém e vem
aperfeiçoando, desde 2010, um código de ética.
O documento reúne um conjunto de práticas e
procedimentos comerciais e de relacionamento
entre colaboradores, clientes e fornecedores. O
público interno também conta com o Canal de
Ética, que pode ser acessado por meio de um site
específico ou por uma linha 0800. “O Canal de
Ética é operado por uma empresa independente,
garantindo sigilo e, se desejável, anonimato
aos que quiserem comunicar qualquer desvio
do Código”, diz o vice-presidente de Finanças e
Relações com Investidores da empresa, Clóvis
Poggetti. A coordenação de apuração de registros
do Canal é de responsabilidade da área de
Auditoria Interna, órgão independente da
diretoria da Cielo.

Contar com um compliance bem estruturado e com
ferramentas eficazes de monitoramento de risco
pode, ainda, ser um trunfo para empresas quando
estas têm de se posicionar diante de diferentes
interlocutores externos em situações desfavoráveis
ou mesmo de crise. Esse maior ativismo da
sociedade, que, no Brasil, se manifesta menos em
forma de cobrança de acionistas e mais de grupos
organizados que usam as redes sociais como
ferramentas de chamamento, requer diálogo,
e não confronto, segundo o estudo da Deloitte.
“A expressão do aumento desse ativismo no País
tem como foco o combate à corrupção. É um
aviso às empresas, que precisam posicionar-se
com clareza e mostrar o que estão fazendo nesse
sentido”, sugere Camila Araújo, da Deloitte.
Olhando para dentro
Diante de tanta responsabilidade, os conselhos
de administração ainda têm de arrumar tempo
para uma tarefa básica: olhar para dentro de casa
e fazer uma análise crítica de sua atuação. Na
prática, significa observar questões como avaliação
de desempenho e a própria composição do
colegiado. Para o Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), esses pontos ainda precisam
ser bastante aprimorados no Brasil.
“Um conselho de administração não é apenas a
adição de pessoas. É resultado da interação de
seus membros. Por isso, diversidade agrega à
empresa e é muito importante, mas ainda deixa
muito a desejar por aqui”, comenta Sandra Guerra,
presidente do Conselho de Administração do
IBGC, ao lembrar que os conselhos de empresas
brasileiras ainda concentram, em sua maioria,
apenas profissionais de áreas como Administração,
Direito e Finanças.
Quando o recorte de diversidade é feito por
gênero, o quadro agrava-se ainda mais, segundo
ela. “Não que isso aconteça apenas no Brasil, mas,
por aqui, o progresso da participação das mulheres
em conselhos é algo risível, pífio, insignificante”,
lamenta a especialista. Embora tenha passado por
muitos avanços, a governança corporativa ainda tem
espaço para melhoria no Brasil. Alguns caminhos já
estão colocados para as empresas que se dedicarem
a participar dessa transformação.

Sandra Guerra, do IBGC: a
diversidade nos conselhos
agrega à empresa, mas ainda
deixa a desejar no Brasil
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Auditoria
do futuro
Em um ambiente de negócios mais transparente e
competitivo, o trabalho do auditor ganha uma visão mais
ampla, holística, prospectiva e inovadora.
Por Marco Antonio Barbosa

A

transparência tem papel relevante nas
transformações que vêm impactando o
ambiente de negócios. Em cada setor
que passa por disrupções, cada cadeia
produtiva que exige avanços, cada
empresa que precisa se adaptar a novas necessidades
dos clientes, há um movimento constante do
mercado de capitais em busca de modelos de
negócios coerentes e em sintonia com a confiança
necessária para os recursos financeiros fluírem,
fomentando o desenvolvimento e a inovação. A
transparência e seu principal fruto, a confiança, são
parte bastante específica da natureza do trabalho
do auditor. Por isso mesmo, seria inevitável que o
auditor, ele também, visse essa transformação afetar
fortemente sua atividade.
As forças que, agora, tem impulsionado mudanças
no trabalho da auditoria são as mesmas que
movem muitas revoluções no mercado: o avanço
das tecnologias e o vertiginoso volume de dados
disponíveis. Nesse cenário, a auditoria conta com
novos recursos para continuar a apoiar decisões
de investimento e diretrizes de governança, o que
confere à função um papel ainda mais determinante
na construção de um ambiente de negócios sólido.
As empresas e a sociedade esperam, hoje, que
os auditores evoluam ainda mais: que sejam mais
proativos e prospectivos e incorporem inteligência
de negócios e tecnologias às suas obrigações
regulamentadas, indo além das usuais análises
retroativas de demonstrações financeiras.

Essas e outras conclusões emergiram da pesquisa
“Audit of the Future”, divulgada recentemente
pela Deloitte nos Estados Unidos. Foram
entrevistados 250 agentes investidores, executivos
financeiros e membros de comitês de auditoria
(leia mais na pág. 24). O objetivo era traçar um
panorama sobre a percepção da atuação do auditor,
elencando as lacunas e as necessidades
de atualização para o futuro.
Os dados colhidos deixam claro que o mercado
compreende a relevância dessa transformação. Mais
de dois terços dos entrevistados entendem o auditor
como uma figura-chave para manter a confiança
no ambiente de negócios e no mercado de
capitais. A mesma parcela percebe as informações
submetidas ao crivo de uma auditoria como mais
importantes do que as não auditadas. Questionados
sobre a partir de onde a área se transformará,
os profissionais abordados apontaram três focos
principais: a necessidade de análises mais profundas,
mais agilidade e eficiência nas entregas e uma
abordagem inovadora do trabalho, apoiada
pela tecnologia.
“Há um consenso de que os profissionais da área
precisam avançar no mapeamento das mudanças
no cenário econômico e de negócios, adaptando-se
mais rapidamente. E, também, de que seu trabalho
seja cada vez mais amplo, holístico e inovador”,
conclui Edimar Facco, sócio-líder da área de
Auditoria da Deloitte no Brasil. Essa transformação
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– tão complexa quando inevitável – desafia os
profissionais de auditoria a uma mudança radical
de perspectiva: mesmo que a auditoria tradicional
trabalhe a partir de um histórico de informações,
o olhar do auditor tende a se voltar para o futuro.
Apoiada por ferramentas de coleta e análise de
dados praticamente em tempo real, a função ganha
em agilidade e visão a longo prazo.

“Nenhuma evolução irá
ocorrer sem considerar ao
menos dois pontos:
capacitação e tecnologia.
Entrelaçadas, essas frentes
são a base da abordagem
cognitiva que, de uma maneira
mais direta, define a prática
da auditoria do futuro.”
Edimar Facco, sócio-líder da área de Auditoria da Deloitte no Brasil
A capacidade de lidar com temas exteriores ao
escopo da auditoria tradicional ganhará importância
conforme o auditor reconfigurar sua atuação.
Neste percurso, estarão presentes a identificação
de tendências de mercado, a análise de riscos, a
segurança na área de tecnologia da informação e o
emprego de inteligência artificial na compilação de
dados, por exemplo.
Ao incorporar as novas demandas e as ferramentas
necessárias para atendê-las, a auditoria do futuro
também poderá responder a velhas questões. A
principal é o descompasso claro entre a expectativa
que há sobre o auditor e o trabalho efetivamente
desempenhado por ele. Os públicos que lidam com
o trabalho dos auditores – gestores de empresas,
investidores, analistas de mercado e outros –
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querem trabalhos que agreguem informações
completas, claras e tempestivas.
“Os investidores hoje procuram conclusões mais
abalizadas e informativas, que os ajudem a tomar
decisões mais inteligentes. Isso requer investimentos
significativos e uma mentalidade mais ousada do
que a vista nas auditorias do passado”, afirmou
Joe Ucuzoglu, CEO da Deloitte nos Estados Unidos
e líder da prática de Auditoria da firma local, em
recente artigo.
A realidade, porém, ainda é diferente – e não é
apenas consequência de um modelo de trabalho
tradicional. É preciso considerar um fator externo:
as particularidades de uma atividade altamente
regulamentada. Nesse contexto, a discussão sobre
as responsabilidades do auditor ganha novos
contornos e parâmetros – como causa e também
resultado de a auditoria se voltar ao futuro.
Novas respostas para novos tempos
Ao redirecionar o foco, o profissional reforçará o
alicerce da prática com características que poderiam
já estar presentes (e tornam-se ainda mais relevantes)
ou que eram pouco consideradas – mas que são
essenciais. Esses aspectos, reunidos, configuram
o que se convencionou como os 5Is: acrônimo
formando pelas iniciais dos termos em inglês
para inteligente, intuitivo, informado, integrado e
esclarecedor (leia mais na página ao lado).
“Nenhuma evolução irá ocorrer sem considerar
ao menos dois pontos: capacitação e tecnologia.
Entrelaçadas, essas frentes são a base da
abordagem cognitiva que, de uma maneira mais
direta, define a prática da auditoria do futuro”,
destaca Edimar Facco, da Deloitte.
Do ponto de vista da capacitação, o caminho para
o auditor do futuro depara, além de treinamentos
sobre aspectos de auditoria e contabilidade, com
a busca por um novo leque de competências, que
inclui conhecimento do negócio auditado e dos
recursos tecnológicos disponíveis. “O contato com
as novas ferramentas de tecnologia da informação
é fundamental. Elas permitem uma análise de riscos
mais eficiente e automatizada, o que possibilita ao
auditor focar no exercício do ceticismo profissional e

Os 5 Is da auditoria do futuro

1

1

Intelligent
Ferramentas e tecnologia levam
a experiência da auditoria a um
patamar mais elevado

2

Intuitive
Acessar dados em tempo real
torna o processo mais intuitivo
e ainda mais transparente

3

Informed
A execução passa a exigir
conhecimentos sobre riscos,
regulamentações, mercados
e setores

4

Integrated
A entrega ultrapassa fronteiras,
exigindo também maior interação
em um ambiente global

5
1

Insightful
Além de fomentar confiança
e transparência, também
beneficia a tomada de
decisões

Termos em inglês para inteligente, intuitiva, informada, integrada e esclarecedora

Mundo Corporativo nº 50 | Outubro-Dezembro 2015 | 23

da capacidade analítica”, pondera Emerson Ferreira,
sócio da área de Auditoria da Deloitte e especialista
em processos de formação e capacitação.

Alexandre Furtado, da
Abrasca: business intelligence
é um meio de trazer agilidade
e profundidade ao trabalho
do auditoria

As inovações tecnológicas também têm papel
fundamental na construção da auditoria do
futuro. A aplicação do conceito de analytics ao
trabalho dos auditores, por exemplo, permite uma
amostragem mais qualificada das informações a
serem analisadas. Será possível usar o banco de
dados para fazer previsões, apontar tendências
e criar expectativas que possam ser comparadas
com os números apresentados nas demonstrações
financeiras.
A aplicação de conceitos avançados de visualização
de dados é uma inovação já incorporada em muitos
processos de auditoria. Com essa abordagem, é

O que se espera dos auditores
O levantamento “Audit of the
Future” foi conduzido pela Deloitte
nos Estados Unidos com 150
profissionais do setor financeiro que
usam demonstrações financeiras e
análises auditadas para pesquisas,
50 membros de comitês de

auditoria em empresas de capital
aberto e 50 executivos e gestores
que participam da elaboração
de demonstrações financeiras
e documentos associados. Veja
a seguir algumas das principais
conclusões do estudo.

66% dos profissionais do setor
financeiro,

70% dos membros de comitês e
74% dos executivos e gestores
consultados acreditam
que as auditorias são
fundamentais para
manter a confiança nos
mercados

Dois terços dos entrevistados
acreditam que os auditores não
podem se limitar às informações
contidas nas demonstrações
financeiras tradicionais

46% dos membros de comitês e
59% d os profissionais do setor
financeiro gostariam que
os auditores fossem mais
proativos no atendimento
a novas demandas

Três entre quatro consultados creem
que as auditorias deveriam lançar
mão de tecnologias avançadas
em seu trabalho
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possível selecionar amostras para a verificação
de documentos a partir de suas características
específicas, bem como realizar uma leitura precisa
de eventuais desvios nos padrões. Segundo
João Rafael Araújo, sócio da área de Auditoria
da Deloitte, o passo seguinte é a incorporação
de modelos preditivos e inteligência artificial às
ferramentas existentes. “A abordagem cognitiva,
combinada e potencializada pelas novas tecnologias
e conectada diretamente aos sistemas das
empresas, levará a auditorias quase contínuas, nas
quais o auditor poderá verificar as transações à
medida que acontecem.”
João Rafael destaca que já existem sistemas
que usam tecnologias cognitivas capazes de
executar de forma objetiva tarefas antes restritas
à inteligência humana. “Conforme interage com o
homem, o sistema se aperfeiçoa e torna-se capaz,
por exemplo, de identificar e extrair informações
relevantes para a auditoria de documentos como
contratos, notas fiscais e atas de reuniões.” Novos
formatos de relatórios, que valorizem a pesquisa
empreendida e consigam incluir informações mais
amplas, também estão no radar. Pode parecer
futurismo – e é esse mesmo o objetivo real.
O uso dos recursos de business intelligence (BI) é
identificado como outro meio de trazer agilidade
e profundidade ao trabalho do auditor. Segundo
Alexandre Furtado, secretário da Comissão de
Auditoria e Normas Contábeis da Associação das
Companhias Abertas (Abrasca), a incorporação de
BI ao trabalho rotineiro já é uma realidade e deve se
intensificar nos próximos anos. “São mecanismos e
processos que ajudam na análise de informações e
servem para identificar e reduzir riscos à gestão ou
ao desempenho das empresas”, diz Furtado.
Para o representante da Abrasca, a tendência
ganhará ainda mais força com o apoio de soluções
tecnológicas. “Ao disponibilizar de forma digital,
os dados que serão acessados pelos auditores,
as empresas podem facilitar a sinergia entre os
processos internos e externos de auditoria, o que vai
aumentar a capacidade e a eficiência das análises. E,
nesse sentido, os processos de business intelligence
ajudam a organizar a abordagem das informações
mais relevantes”, afirma.

Tecnologia
para a transformação
No momento em que as empresas buscam rever processos
operacionais e recursos investidos, a tecnologia se mostra
decisiva também para implementar mudanças na gestão do
negócio e na própria estratégia corporativa.
Por Marco Antonio Barbosa
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“A simplificação dos processos e a
adoção de novas tecnologias podem
mudar a estratégia de uma empresa
e agregar agilidade, produtividade
e capacidade de entendimento das
demandas dos clientes.”

Henri Vahdat, sócio
da área de Consultoria
Empresarial da Deloitte
e especialista em gestão
de capital humano

Claudio Soutto, sócio
da área de Consultoria
Empresarial e líder do
CIO Program da Deloitte

“Em última instância, o benefício
definitivo da tecnologia é um maior
foco no core business.”
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Q

uando Thiago Mello assumiu o
cargo de gerente de Tecnologia da
Informação (TI) na GranBio, há cerca
de dois anos, sua missão era bem
clara: entender melhor o negócio
da empresa e descobrir como
sua expertise poderia ajudá-la a se desenvolver.
Criada em 2011, a organização, sediada em São
Paulo, nasceu sob a égide da inovação, com
processos para transformar biomassa em produtos
renováveis, como biocombustíveis. Paradoxalmente,
mantinha uma visão modesta e limitada do uso
da tecnologia em seus processos de gestão. Mello
investiu em uma solução técnica – um sistema de
cloud computing, o armazenamento de dados em
servidores remotos externos.
Logo ficou claro que, muito mais do que solucionar
um entrave operacional, a aplicação da TI poderia
proporcionar uma verdadeira mudança na forma
com que a GranBio conduzia seu core business.
“Hoje conseguimos incorporar a tecnologia
muito mais rapidamente ao negócio. O tempo de
mobilização dos recursos e da nossa infraestrutura
encolheu, literalmente, de meses para minutos. E a
tecnologia nos fez perceber que poderíamos fazer
diferente”, resume o gerente.
Esse caso é emblemático das possibilidades de
transformação que a tecnologia pode trazer a qualquer
empresa. Mas não é o único. Antes vista como solução
operacional para reduzir custo ou agilizar determinadas
tarefas, a TI está sendo incorporada de forma decisiva
aos processos de gestão das empresas, influenciando
decisões estratégicas e mesmo revelando novas
frentes de negócio. Como acontece com várias outras
empresas, a GranBio intensificou sua relação com
a tecnologia para resolver uma demanda pontual e
constatou que poderia ir muito além.
“A simplificação dos processos e a adoção de
novas tecnologias podem mudar a estratégia de
uma empresa e agregar agilidade, produtividade
e capacidade de entendimento das demandas dos
clientes”, destaca Claudio Soutto, sócio da área
de Consultoria Empresarial e líder do CIO Program
da Deloitte, uma iniciativa voltada a oferecer
conteúdo, relacionamento e trocas de experiência
aos diretores de TI das organizações.

Voltando à GranBio: ao ser contratado, Thiago
Mello constatou os desafios que ainda precisavam
ser superados no setor de TI da empresa. “Havia
apenas um pequeno servidor com um banco de
dados, e sua aplicação rodando em uma mesma
máquina. E todos os usuários pediam melhora na
performance”, relembra Mello. Em seu primeiro
mês na empresa, ele precisou formar uma equipe
enxuta e capaz de dimensionar as necessidades de
infraestrutura do negócio. Logo surgiu a ideia de
migrar o banco de dados da GranBio para o serviço
de cloud computing da Amazon Web Services
(AWS). Em apenas cinco dias, todo o ambiente de
dados da empresa estava na AWS, com ganho de
segurança e desempenho. “Para que insistir em um
modelo clássico de data center se o que fizemos
para equacionar um problema momentâneo estava
funcionando tão bem?”, resume.

Thiago Mello, da GranBio:
computação em nuvem
para controle de estoque,
monitoramento de segurança
e gestão de laboratórios

Hoje, a computação em nuvem é usada pela
GranBio e suas subsidiárias para fazer controle de
estoque, monitoramento de segurança e gestão
de laboratórios, entre outras atividades. Segundo
Mello, a empresa controla seus custos com muito
mais precisão e consegue atender à necessidade de
mais espaço ou poder de processamento de forma
simples e rápida.
Gestão de talentos
Na seara de gestão de talentos e administração
de recursos humanos, a tecnologia pode apoiar
processos de recrutamento, seleção, integração,
treinamento e desenvolvimento, planejamento e
avaliação de desempenho e gestão de carreira e
sucessão, para citar os mais relevantes. “Do ponto
de vista da estratégia, a tecnologia funciona como
um viabilizador para que as empresas possam se
adaptar rapidamente às mudanças em seu ambiente
de negócios”, explica Henri Vahdat, sócio da área de
Consultoria Empresarial da Deloitte e especialista em
gestão de capital humano.
A construção de um sistema robusto de TI permite
que uma empresa simplifique seus processos e seus
fluxos de informação, se torne mais resiliente e
ágil e integre melhor suas áreas, poupando tempo
e recursos financeiros e humanos. “Em última
instância, o benefício definitivo da tecnologia é
um maior foco no core business. Com o apoio da
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TI para cuidar da infraestrutura de informação e
conhecimento, o gestor fica liberado para pensar no
que mais importa: estratégia, produtos e serviços,
clientes e pessoas”, acredita Vahdat.

Fábio Sandrini, da Verzani
& Sandrini: adoção de novas
tecnologias como ponto de
partida para uma revolução
interna

Processos alinhados
Em outros casos, a adoção de novas tecnologias
serve como ponto de partida para uma virtual
revolução interna. Sediado em Santo André (SP),
o Grupo Verzani & Sandrini, que presta serviços
para outras empresas em áreas como segurança
patrimonial e gestão de estacionamentos,
mobilizou todos os seus departamentos internos
para uma nova padronização de procedimentos
administrativos e financeiros, a partir do redesenho
de processos e da adoção de novas tecnologias.
Diferentemente da GranBio, uma empresa jovem,
a Verzani & Sandrini precisou rever toda uma cultura
organizacional com quase 50 anos de história. A
adoção de novas tecnologias foi feita seguindo os
conceitos de Target Operating Model (TOM), ou o
mapeamento das mudanças necessárias para que a
empresa reposicionasse sua estratégia. Os objetivos:
aumentar a produtividade, simplificar processos e
ampliar o nível de automatização de tarefas.

“Quanto mais modernos se tornam nossos
processos, mais satisfeitos ficam nossos clientes,
que passam a dispor de soluções com uma melhor
relação custo-benefício. E nossos profissionais
também ficam mais satisfeitos, ao desfrutarem de
um ambiente de trabalho com mais qualidade”,
discursa Fábio Sandrini, diretor executivo da
Verzani & Sandrini. O realinhamento da gestão e
o aumento da automatização trouxeram redução
nos prazos de atendimento e mais agilidade para
as atividades de backoffice oferecidas pelo grupo.
“Agora conseguimos rastrear todas as operações
envolvidas em nossos serviços, que deixaram de ser
intangíveis e terão seu desempenho monitorado.
Isso só é possível por meio da tecnologia”, diz
Sandrini. “A performance geral da empresa
está nitidamente melhor, com o aumento da
transparência na gestão.”
Para uma empresa estabelecida há décadas, a
grande necessidade de transformação era a de
simplificar alguns de seus processos e eliminar
outros. A solução foi incorporar a tecnologia na
ponta das operações, a fim de influir diretamente na
qualidade dos serviços prestados. Com esse objetivo,

Tecnologia e empregos: uma visão construtiva
Desde o início da Revolução
Industrial, em fins do século
18, a mecanização e a
automatização dos processos
produtivos são acompanhadas
por um temor: o de que
o avanço tecnológico irá
extinguir cada vez mais postos
de trabalho. E esse impacto
ainda ocupa as mentes
de muitos. Uma pesquisa
recente realizada pela PEW
Foundation, nos Estados
Unidos, com especialistas
em tecnologia, mostrou
que 48% dos entrevistados
acreditam que robôs e outras
máquinas irão, em pouco
tempo, substituir um número

considerável de trabalhadores,
criando desemprego em
massa. Uma publicação
recente da Deloitte –
“Technology and People: The
Great Job-Creating Machine”
– lança luz sobre o outro lado
da moeda. Os economistas
Ian Stewart Chief, Debapratim
De e Alex Cole analisaram
dados históricos sobre
automatização da indústria
e força de trabalho no Reino
Unido e demonstram que
os efeitos destrutivos do
avanço da tecnologia podem
ser contrabalançados com a
criação de outras vagas em
virtude desse mesmo avanço.

28 | Mundo Corporativo nº 50 | Outubro-Dezembro 2015

Entre outras conclusões, a
publicação mostra que, entre
1992 e 2014, realmente
houve redução nas vagas em
atividades como a agricultura
e a manufatura. Entretanto,
a retração foi largamente
compensada pelo surgimento
de novos postos em campos
como prestação de serviços,
tecnologia e economia
criativa. Outras áreas, como
a enfermagem, passaram
por transformações radicais,
que elevaram a renda de
seus profissionais – um
efeito positivo da tecnologia.
“Quando uma máquina
substitui um ser humano,

o resultado, paradoxalmente,
é um crescimento mais rápido
e, com o tempo, o aumento
da taxa de emprego”, sustenta
a publicação.

Acesse a publicação
“Technology and People:
The Great Job-Creating
Machine” na íntegra em
www.deloitte.com.br

foram incorporados recursos tecnológicos simples,
mas eficazes – como a instituição de um sistema
eletrônico de controle de ponto dos funcionários
alocados nas operações de backoffice. Esta e outras
inovações permitiram um aumento na eficiência e
uma redução geral do desperdício de recursos, que
devem gerar uma queda de até 22% nos custos dos
processos da empresa nos próximos dois anos.
Um aspecto que não deve ser subestimado é o
potencial de economia, diretamente ligado à redução
de custos, que acompanha os investimentos realizados
em TI. “Isso é consequência da desoneração trazida
pelo maior uso da tecnologia e da eliminação das
redundâncias nos processos internos. Áreas como
compras, marketing e vendas e recursos humanos
são alguns exemplos. Uma gestão mais simples é
uma gestão com menos gastos e isso, por si só, já é
uma transformação”, sustenta Vahdat, da Deloitte.
Existem levantamentos e dados históricos
confirmando essa visão. “Nossos estudos mostram

que 1% (da receita líquida da empresa) aplicado
em TI pelas indústrias de capital aberto gera 7%
de aumento nos lucros em dois anos”, estima
Fernando Meirelles, professor titular e coordenador
da 26ª Pesquisa Anual da Escola de Administração
de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio
Vargas (FGV-EAESP). A pesquisa abrangeu 2.340
empresas de grande, pequeno e médio portes, 68%
das quais estão entre as 500 maiores do País. O
levantamento apontou que, em 2014, as empresas
brasileiras investiram 7,5% de sua receita líquida
em melhoramentos de seus sistemas de TI. E que,
mesmo com o desempenho vacilante da economia
em 2015, a perspectiva é que esse percentual
aumente ao fim do ano, chegando a 7,8% em
2016. É uma tendência histórica: a porcentagem
média de investimento das empresas, que era de
menos de 2% da receita em 1990, vem crescendo
constantemente desde então. “Continuam
chamando a nossa atenção a maturidade do
processo de uso de TI e a estabilidade na evolução
dos indicadores”, comenta Meirelles.

Fernando Meirelles, da
FGV-EAESP: investimentos
em TI trazem resultados
efetivos e vêm crescendo
constantemente
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A face virtual do
Estudo global da Deloitte, em parceria com o Fórum
Econômico Mundial, aponta as megatendências disruptivas
para os segmentos de bancos, seguradoras, meios de
pagamento, gestão de recursos e mercado de capitais.
Por Léa De Luca

E

m tempos de redes sociais, mobilidade,
conectividade quase absoluta, internet das
coisas e inovações tecnológicas de todo tipo,
quem sabe o que será do setor financeiro
em um futuro não muito distante?

Bancos 100% virtuais, seguradoras oferecendo
produtos cada vez mais customizados, o fim do

30 | Mundo Corporativo nº 50 | Outubro-Dezembro 2015

dinheiro – até o de “plástico” –, pequenas empresas
de tecnologia financeira (as fintechs) abocanhando
parte dos negócios, o fim da economia de escala,
novas fontes de capital... E, melhor do que tudo
isso: os mercados devem ficar mais acessíveis,
transparentes e baratos para os consumidores. Estas
são as principais conclusões de um estudo global
realizado pela Deloitte e pelo Fórum Econômico

novo banco

Mundial, que entrevistou representantes de instituições
financeiras, start-ups, acadêmicos e observadores do
setor para levantar as consequências das inovações
disruptivas na indústria financeira (veja mais na pág. 33).
O estudo “Cleared for Takeoff – Five Megatrends that
will Change Financial Services”, realizado pela Deloitte
em parceria com o Fórum Econômico Mundial,
mostra que a inovação para a indústria financeira

ocorre hoje a partir de clusters – que podem parecer
isolados, mas compartilham características comuns.
Eles geram grandes implicações não apenas para
seus apoiadores e clientes, mas para todo o sistema
financeiro. E mostra, ainda, que os provedores de
serviços inovadores são empresas pequenas e médias,
com novas e sofisticadas capacidades. “Os benefícios
da escala vão acabar. O modelo universal de banco vai
ser a desagregação”, prevê o estudo.
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“A tecnologia está a serviço dos bancos para
oferecer agilidade e otimização, podendo promover
maior competitividade”, assinala Clodomir Félix,
sócio-líder da Deloitte para o atendimento à
indústria de serviços financeiros. “Isso pode se
refletir em uma revisão das tarifas, por exemplo.”
Por meio das novas tecnologias que se apoiam na
análise de dados e do perfil dos clientes, ressalta
Félix, outra grande tendência é a personalização
de serviços. “O setor financeiro está cada vez
mais orientado para o melhor uso da informação
disponível. Para trabalhar com um grupo como o
de jovens de 18 a 22 anos, é possível, por exemplo,
visualizar o comportamento de um público mais
específico, como os universitários, e oferecer a ele
serviços mais customizados.”

“A tecnologia está a serviço
dos bancos para oferecer
agilidade e otimização,
podendo promover maior
competitividade.”
Clodomir Félix, sócio-líder da Deloitte para o atendimento
à indústria de serviços financeiros
“Em relação ao mercado segurador, as empresas
estão cada vez mais investindo em telemática
e análise de dados comportamentais, para
conhecer melhor o cliente e oferecer produtos
mais baratos e aderentes ao perfil individual.
Essas tecnologias demandam alto investimento e
grande modernização da infraestrutura tecnológica
e, em contrapartida, prometem revolucionar
as metodologias de mensuração dos riscos e
precificação”, diz Elias Zoghbi, sócio da área de
Consultoria em Gestão de Riscos da Deloitte e líder
para o atendimento ao setor de seguros. Zoghbi
ressalta a importância da gestão estratégica de
informação para geração de valor na indústria: “A
utilização de bases de dados para a geração de
informações pertinentes ao processo de tomada
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de decisão é uma ferramenta fundamental para
seguradoras, corretoras e resseguradoras”, diz.
Em relação ao modelo de negócio dos bancos, o
estudo diz que as instituições financeiras tradicionais
– reguladas e caras – serão substituídas pelo
conceito de bank as a platform, evidenciando
a nova forma de operação e interação que já
começa a ser desenhada. Com isso, os bancos
terão de se aliar a competidores não tradicionais
– as start-ups financeiras – para tirar vantagem
das novas oportunidades em relação a produtos,
serviços e modelos de vendas. Segundo o estudo, a
digitalização e mobilidade estão trazendo cada vez
mais poder aos clientes, e, nesse cenário, os bancos
de varejo podem sofrer mais com a perda gradativa
da importância da economia de escala.
Tecnologia em evolução
“A infraestrutura tecnológica, à medida que se
sofistica, exige uma mudança na gestão dos
sistemas legados. É preciso equilibrar as demandas
por inovação, que são imperativas para o setor, ao
gerenciamento da estrutura já existente”, destaca
Clodomir Félix, da Deloitte.
À medida que a tecnologia evolui, crescem também
os riscos de segurança das informações. Eder de
Abreu, gerente sênior da área de Consultoria em
Gestão de Riscos da Deloitte, comenta que os
grandes desafios da segurança voltada ao setor
bancário envolvem ataques cada vez mais precisos
e difíceis de serem detectados. “A utilização de uma
rede de inteligência cibernética é uma abordagem
preventiva, pois monitora em diversas fontes
independentes a iminência de eventuais ataques
criminosos, inclusive aqueles direcionados a uma
determinada organização.” Segundo Eder, entre
essas fontes está a chamada deep web, área da
internet utilizada para troca de informações entre
criminosos (e até mesmo venda de informações
roubadas), e que não é indexada pelos mecanismos
de buscas.
No mercado de pagamentos, o dinheiro, e até os
cartões, estão dando lugar a alternativas digitais,
e as instituições financeiras buscam, pelo menos,
ter alguma influência sobre a experiência da
transação. Plataformas de levantamento de capital,

as crowdfundings, estão abrindo os mercados de
capitais e forçando intermediários tradicionais a
desenvolver novas propostas de valor. Robôs e
plataformas de negociação em redes sociais estão
democratizando a gestão de investimentos.

Enrique Adan, do Bradesco
Seguros: convergência
digital, mobile, computação
em nuvem e big data são
tendências que vão se
acentuar

“O presente já é digital e o futuro será mais ainda.
Convergência, mobile, cloud computing, big
data e outras tecnologias de hoje já permitem
fazer coisas novas, e os clientes, até os que não
são nativos digitais, já exigem esses recursos. A
realidade vai se acentuar”, diz Enrique Adan, diretor
executivo responsável pelas áreas de Tecnologia
da Informação e Soluções Digitais e Inovações do
Grupo Bradesco Seguros.
Paschoal Pipolo Baptista, sócio da área de
Consultoria Empresarial da Deloitte e especialista
na indústria financeira, ressalta que o estudo sugere
caminhos e tendências. “Não há nada definitivo,

Cinco tendências em cinco segmentos
Bancos
Virtuais
Orientados ao cliente
Parceiros de provedores externos
Multiplataformas
Personalizados
Seguros
Personalizados
Precisos
Transparentes
Orientados por dados comportamentais
Engajados
Meios de pagamento
Sem dinheiro em espécie
Invisíveis
Conectados
Orientados por dados
Baratos
Gestão de recursos
Acessível
Transparente
Conveniente
Personalizada
Mais barata
Mercado de capitais
Acessível
Controlável pelo investidor
Eficiente
Flexível
Barato
Acesse o estudo
“Cleared for Takeoff –
Five Megatrends that
will Change Financial
Services” na íntegra em
www.deloitte.com.br
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mas as tendências são importantes. O estudo
é superabrangente, para reflexão. Estabelece
cenários para as necessidades do mercado e mostra
alternativas”, afirma, explicando que o levantamento
da Deloitte é um ponto de partida para ajudar os
clientes a descobrir como se comportar nesse cenário
futurista – que, no entanto, já bate à nossa porta.
No segmento de meios de pagamento, Paschoal
diz que é onde vê mais pequenas empresas
de tecnologia financeira (as fintechs) trazendo
inovações. “Os pagamentos estão se integrando
à vida das pessoas, e o banco não é fim, é meio”,
completa. Será o fim da intermediação? “O
banco pode estar participando desse processo; o
pagamento vem a reboque. Bancos podem nem
ver mais seu cartão físico circulando; ou seja, sua
marca pode desaparecer”, diz. O especialista lembra
das inovações nas transferências de dinheiro entre
países via PayPal: “E tem outras coisas vindo por
aí, tudo com base em tecnologia”. As fintechs têm
buscado oportunidades nas quais há espaços para
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melhorias no atendimento aos clientes – vide os
exemplos em outros segmentos, como o Uber, o
AirBnB e o WhatsApp.
Paschoal faz, porém, uma ressalva importante: no
Brasil, talvez algumas dessas tendências disruptivas
demorem ou mesmo encontrem barreiras para se
consolidar, uma vez que aqui as regras e as leis são
mais restritas do que em países mundo afora. Porém,
garante que, ao menos teoricamente, tudo o que se
vê lá fora se aplica aqui – é só questão de tempo e do
interesse de investidores em apostarem no mercado
local. “Os próprios bancos tendem a incorporar as
mudanças – se não conseguem encontrar um caminho,
vão comprando ou fomentando as fintechs”, afirma.
Aqui e agora
Iniciativas recentes capitaneadas pelos dois maiores
bancos privados brasileiros ilustram exatamente
essa tendência apontada por Paschoal: neste ano,
o Bradesco e o Itaú decidiram ampliar seu apoio a
start-ups de tecnologia.

Lançado em abril, o inovaBRA é um programa
de inovação aberta do Bradesco voltado a apoiar
projetos inovadores com soluções aplicáveis
ou adaptáveis ao setor financeiro. O objetivo
declarado pelo banco é “buscar propostas
disruptivas” – inovações em modelos de negócio,
produtos, serviços e tecnologia. O banco convida
as start-ups a prepararem-se para se tornarem
parceiras estratégicas do Bradesco e para atuarem
em grandes mercados, sejam da indústria
financeira ou dos demais setores da economia
brasileira. Podem participar empresas incubadas,
aceleradas, investidas ou as que surgirem de forma
independente, com propostas visionárias aplicáveis
e com capacidade de agregar valor para os polos.
No caso do Itaú, o projeto foi batizado de Cubo.
“O Cubo é uma iniciativa única que contribuirá para
o surgimento de inovações tecnológicas por meio
da troca constante de experiências e incentivo às
conexões entre os diversos atores do ecossistema”,
diz Erica Jannini, superintendente de Tecnologia
do Itaú Unibanco. A iniciativa, em parceria com
a Redpoint e.ventures, apoiará desde start-ups
digitais em estágio avançado até empreendedores
que precisam de incentivo para tirar sua ideia do
papel, com a oferta de infraestrutura de qualidade,
networking e conteúdo de educação.
Outra iniciativa do Itaú foi a aquisição de 50%
das ações da ConectCar, empresa que atua
no pagamento eletrônico de pedágios,
combustíveis e estacionamentos. Segundo o

Erica Jannini, do Itaú Unibanco:
plataforma para apoiar start-ups
digitais e empreendedores,
incentivando a inovação

banco, a ação faz parte da estratégia de explorar
canais de pagamento eletrônico inovadores e
com alto potencial de crescimento no mercado
brasileiro.

“A utilização de bases de
dados para a geração de
informações pertinentes ao
processo de tomada de
decisão é uma ferramenta
fundamental para seguradoras,
corretoras e resseguradoras.”
Elias Zoghbi, sócio da área de Consultoria em Gestão de Riscos
da Deloitte e líder para o atendimento ao setor de seguros
Seguros sob medida
“A tecnologia está transformando os negócios
de seguros agora, após impactar a indústria e o
varejo”, diz Italo Flammia, diretor de Tecnologia
da Informação da Porto Seguro. Ele cita como
exemplo o uso da telemetria (ou telemática),
que está transformando os carros, tornando-os
conectados: “Essa tecnologia já vem embarcada
no veículo, por isso, depende de acordos entre
seguradora e montadora; no Brasil, ainda
dependemos de melhorar a infraestrutura de
tecnologia da informação e de comunicações”,
diz, acrescentando, porém, que, como
a troca de frota é muito acelerada no País,
logo teremos muitos veículos que permitem
essa conectividade.

Italo Flammia, da Porto
Seguro: automóveis
conectados significam menos
riscos e mais informações
sobre o perfil do motorista e
do veículo

Conectados, os carros conseguem estabelecer
comunicação com outros veículos e com a
infraestrutura logística e saber sobre condições
de estradas e acidentes, por exemplo. Para a
seguradora, significa menos riscos. Além disso,
permite conhecer melhor o perfil do motorista e do
carro, e oferecer serviços como troca de bateria.
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“Digitais nativos” ganham espaço como clientes
As mudanças de perfil no Sistema Financeiro
Brasileiro caminham a passos largos. A julgar
pelo andamento, a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban) acredita que, em 2020, os
clientes considerados “digitais nativos” – aqueles
que já nascem com a tecnologia, mobilidade
e conectividade no sangue – ultrapassarão os
clientes tradicionais, não digitais, em termos de
receitas para os bancos.

As previsões têm como base números atuais,
que mostram uma variação de nada menos
do que 209% no volume de transações feitas
por celulares – ainda que a participação seja
modesta: 11%. A maior participação no volume
de transações está na internet: 39%, enquanto as
transações em agências representam hoje apenas
7%. Em máquinas de autoatendimento,
o percentual é de 21%.

Os percentuais, hoje em 20% e 40%,
respectivamente, passarão para 32% e 30%. Os
chamados “convertidos digitais” – gente que
nasceu antes da internet, mas se adaptou a ela –
hoje representam 40% e vão representar 38% em
cinco anos.

Outro dado da Febraban mostra que os caixas
eletrônicos equipados com a tecnologia de
biometria – que dispensa o uso de cartões físicos
– aumentaram 60% entre 2013 e 2014. No ano
passado, 60% dos caixas eletrônicos tinham
biometria.

Contribuição à receita dos bancos de cada perfil de cliente (em %)
2010
32

49

19

2015
40

40

20

2020*
38

30

32

Convertidos digitais
Tradicionais
Digitais nativos
* Previsão

Transações bancárias por origem (em % do total)
2010

2011

2012

2013

2014

Celulares

0

0

2

6

11

Variação 2010-2014
209

Correspondentes

4

4

4

3

3

6

Call centers

5

4

4

4

3

-1

Agências

13

12

11

9

7

-2

Pontos de venda ou de serviço

15

15

16

15

16

14

Caixas eletrônicos

28

26

25

23

21

5

Internet

35

38

38

40

39

17

Fonte: Federação Brasileira de Bancos (Febraban)
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A Porto Seguro já estava se preparando para esse
cenário quando comprou a Conecta, operadora de
celular. “Aqui ainda não temos carros conectados,
mas estamos estruturando uma oferta conjunta,
aproveitando a aquisição da Conecta”, antecipa
Flammia. O fato é que, quanto mais a seguradora
souber sobre o segurado, mais ela poderá precificar
de forma justa e precisa.
O executivo da Porto Seguro diz ainda que,
também no seguro residencial e de saúde, a
conectividade, os sensores, a internet das coisas,
os drones e os wearables – dispositivos usáveis,
como óculos (Google Glass) e relógios (Apple
Watch) – vão transformar o modelo de negócios
das seguradoras. “Redes sociais disponibilizam
informações públicas, e as empresas têm como
monitorar, por meio do big data e de business
analytics. Assim, quando o cliente procura a
empresa, já sabemos rapidamente quem ele é.
Isso melhora a oferta; a torna mais personalizada”,
diz Flammia.
Gilberto Lourenço, diretor-geral de Administração,
Finanças e Marketing do Grupo Segurador BB
Mapfre, afirma estar enfrentando uma mudança
grande, principalmente no comportamento das
pessoas. “Devido ao acesso a novas tecnologias,
cada vez mais, as pessoas aportam toda sua
vida em um smartphone, por exemplo. Os
aplicativos estão aproximando as empresas das
pessoas. Cada vez mais, os bancos vão tentar
entrar no mundo em que as pessoas passam
mais tempo”, diz.

“Os próprios bancos tendem
a incorporar as mudanças –
se não conseguem encontrar
um caminho, vão comprando
ou fomentando as fintechs.”
Paschoal Pipolo Baptista, sócio da área de Consultoria Empresarial
da Deloitte e especialista na indústria financeira
Lourenço admite, porém, que, na seguradora,
o nível atual de comercialização pela internet ainda
é muito baixo, em torno de 5%. Quando o assunto
é a contratação de serviços, o quadro muda.
“Os clientes já conseguem avisar sinistros pela
internet, capturar imagem de colisão e enviar por
e-mail para instruir um processo de abertura de
ocorrência. Estamos indo aos poucos nesse caminho
de oferecer serviços e comodidades para os clientes
usando as novas tecnologias”, afirma.
“Precisamos usar mais o relacionamento e ampliar
o contato com o cliente. Tendemos agora a oferecer
comodidade para o cliente e aproveitar os dados
de comportamento de consumo capturados pelas
tecnologias para vender mais”, diz Lourenço. É
a tecnologia apoiando a transformação de uma
indústria cada vez mais conectada às necessidades
de seus clientes.

Gilberto Lourenço, da BB
Mapfre: “Os aplicativos estão
aproximando as empresas
das pessoas”
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Circuito aberto
O setor elétrico é prioritário para o Brasil, mas o atual cenário
econômico demanda um novo alinhamento de expectativas
entre os seus diversos agentes, visando à segurança e
atratividade dos projetos de investimento.
Por Silvia Maiolino

O

resultado da equação risco
versus retorno determina a
participação de um investidor em
um negócio. Questões conjunturais
podem potencializar riscos e levar o
investidor a demandar mais garantias, especialmente
em projetos de infraestrutura, de valores vultosos.
No atual cenário da economia brasileira, o equilíbrio
entre essas duas variáveis é ainda mais decisivo
e influenciará projetos em várias áreas. No setor
elétrico, o momento requer busca de eficiência,
robustez financeira e estrutura de capital
adequada.
De um lado, as oportunidades. O Brasil tem escala
para investimentos, o que favorece a competitividade
de uma atividade altamente regulada. Havia
importantes leilões previstos até o final de 2015,
tanto para novos projetos de geração de energia,
incluindo fontes renováveis, quanto de transmissão
de energia. E, como foi recentemente anunciado, a
matriz energética terá papel fundamental nas metas
brasileiras de combate aos efeitos das mudanças
climáticas.

Matheus Guimarães, da
EcoE Energia: segurança e
atratividade são os pilares
para o investimento em
infraestrutura

De outro, surgem aspectos como redução do
crédito, elevação do custo do financiamento,
necessidade de ajuste fiscal, câmbio, perda do
grau de investimento pela Standard & Poor’s e crise
hídrica. As empresas do setor estão apresentando
problemas nos respectivos fluxos de caixa para
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honrar compromissos de curto prazo. Por isso, é
preciso atrair capital estrangeiro, favorecido neste
momento pelo câmbio, mas, também, influenciado
pelas incertezas da economia.
“O momento é de cautela”, afirma Vilson Daniel
Christofari, da Triconsult Estudos e Projetos. Antes
de qualquer decisão estratégica, é preciso analisar
cuidadosamente as consequências, inclusive em
relação aos projetos de concessão, avaliando se
as condições oferecidas pelo Governo Federal são
atrativas. Muitas vezes, propostas são comparadas a
projetos de investimento em países vizinhos, como
Peru, Chile e Colômbia, ou na China, e, também,
com aplicações financeiras com boa remuneração,
que permitem manter a liquidez do capital, sem os
riscos inerentes a projetos de infraestrutura.
“Existe interesse externo, principalmente por
ativos existentes, devido à desvalorização do real
perante o dólar, que aumentou o poder de compra
dos estrangeiros”, afirma Marcos Meireles, Chief
Executive Officer (CEO) da Rio Energy. “Para os
investidores externos e internos, tão necessários
à retomada do crescimento, garantir segurança e
atratividade é fundamental. As oportunidades em
infraestrutura no País tornam esse binômio um prérequisito”, reforça Matheus Guimarães, presidente
da EcoE Energia, empresa voltada à produção e
exportação de pellets de madeira, e conselheiro
da Queiroz Galvão Energia.

Visão de longo prazo
A busca por mais garantias no setor elétrico
aumentou nos últimos anos por conta da Medida
Provisória nº 579 (MP 579), de setembro de 2012.
A MP 579 visou à redução das tarifas em até
20%, por meio de iniciativas como desoneração
de encargos setoriais e aportes da União à
Conta de Desenvolvimento Energético, e previa
a antecipação do vencimento das concessões
de geração, transmissão e distribuição para
os contratos assinados antes de 1995 e com
vencimento, em sua maioria, em julho de 2015.
A medida prejudicou principalmente distribuidoras
de energia e estatais, onerou o próprio governo
e aumentou a conta do consumidor industrial,
comercial e residencial. Desde então, esperamse regras mais claras, principalmente sobre a
postergação de concessões.
“Os investimentos no setor elétrico são de longo
prazo. O governo precisa sinalizar claramente as
condições, reduzindo, a cada leilão, o nível de
incerteza, sem mudanças no curto prazo”, afirma
Marcos Severine, diretor executivo de Utilities,
Oil and Gas do Banco J.P. Morgan. “Mudanças,
como as previstas na MP 579, precisam ser
discutidas de forma ampla com todos os agentes e
implementadas com o devido tempo, permitindo
a adaptação ao novo contexto. Além disso, é
importante trabalhar com transparência”, reforça
Marcos Meireles, da Rio Energy.
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Na prática, o Governo Federal precisa reconhecer
que o risco do investimento aumentou e, por isso, a
participação das empresas nas concessões demanda
uma remuneração adequada do capital. Criar um
ambiente favorável significa avaliar e aprimorar
as regras existentes e conhecer os gargalos
relacionados às obras e que influenciam prazos,
além de trocar ideias para melhorar processos. Este
pode ser o caminho para atender a expectativas,
atrair investidores e, consequentemente, ter
sucesso nos leilões.

“O setor elétrico precisa de
um planejamento sincronizado
com as demais atividades de
infraestrutura do País.”
Iara Pasian, sócia-líder da Deloitte para o atendimento à indústria
de Infraestrutura e Energia

Marcos Severine, do J.P.
Morgan: governo precisa
sinalizar claramente as
condições dos leilões para
atrair investimentos de longo
prazo

“O setor elétrico precisa de um planejamento
sincronizado com as demais atividades de
infraestrutura do País, como fornecimento de água,
saneamento e telecomunicações, permitindo que
o investidor tenha uma visão do investimento sob
todos os ângulos”, afirma Iara Pasian, sócia-líder
da Deloitte para o atendimento à indústria de
Infraestrutura e Energia. Vilson Daniel Christofari, da
Triconsult, acredita que um planejamento reunindo
os vários agentes envolvidos seria positivo. Segundo
Christofari, o Brasil tem um bom modelo para o
setor elétrico, que permite a competição entre os
diferentes agentes geradores e comercializadores
e no qual as atividades não competitivas são
reguladas. “Ajustes devem ser feitos de forma
planejada e não motivados por questões pontuais,
o que cria insegurança”, argumenta.
Já o Ministério de Minas e Energia avalia que
o setor se mantém atrativo. “Com o realismo
tarifário implementado desde o começo do ano e
as medidas regulatórias que vêm sendo adotadas,
sempre em negociação com o setor, os investidores
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terão previsibilidade e segurança para os seus
negócios”, ressaltou o órgão em nota.
Debates na agenda
Quando se analisam ajustes no setor elétrico,
alguns temas são apontados com destaque.
Em relação aos leilões de geração de energia,
por exemplo, uma questão é a substituição da
modicidade tarifária – pela qual se definem
antecipadamente as fontes de energia utilizadas
na geração – por leilões realizados para cada
fonte, separadamente. Há também a defesa da
realização de leilões regionais. “Hidrelétricas e
térmicas deveriam ter instrumentos de contratações
específicos, devido ao tema locacional e ao
limitado número de investidores, o que talvez
torne os leilões reversos menos adequados a essas
condições específicas. O leilão reverso constitui
uma ferramenta muito exitosa para os casos eólico
e solar, nos quais existe diversidade grande de
agentes, projetos e localidades”, aponta Marcos
Meireles, da Rio Energy.
Também há interesse no debate sobre o período
das concessões. Para Marcos Severine, do Banco
J.P. Morgan, como forma de melhorar o retorno
do investimento sem subir preços, novos projetos
poderiam prever 30 anos de concessões, renováveis
por mais 30, tornando os investimentos mais
atraentes. “Regras mais claras na postergação de
uma concessão dariam ao investidor um período
de retorno adequado. Assim, seria possível,
inclusive, alcançar a redução tarifária, caminho que
beneficiaria a sociedade como um todo”, completa
Lara Fenolio, diretora da frente de soluções de
Debt Advisory da Deloitte.
Outra demanda refere-se às licenças ambientais e
às autorizações por parte do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), processos
que devem ser tratados em um ambiente de
controle absoluto, mas são considerados morosos e
burocráticos. “O ideal seria que a Licença Prévia (a
primeira delas) já estivesse no edital da concessão.
O poder concedente também poderia estabelecer
um prazo limite para que as entidades reguladoras
do meio ambiente emitissem esses documentos.
Agilidade é fundamental, pois o atraso nas licenças
acaba se tornando um custo financeiro não previsto

pelo investidor, impactando negativamente a
rentabilidade esperada”, explica Ivo Sérgio Baran,
assistente da Superintendência de Planejamento
Financeiro de Furnas.
O preço-teto dos leilões é outra questão. Marcos
Meireles, da Rio Energy, avalia que esse valor
deveria ter como base a lógica de “minimizar o
arrependimento” e não puramente a modicidade
tarifária a qualquer custo. “Existe uma assimetria
de informações entre os investidores e o governo,
dificultando que os leilões reproduzam as
expectativas de mercado, o que torna prudente
colocar uma margem de segurança no
preço-teto”, esclarece.
Para Marcos Meireles, no caso das energias eólica e
solar, tentar induzir competitividade pelo preço-teto
tem pouca eficácia, pois o preço sempre será em
razão da oferta e da demanda de cada leilão. Se o
valor-teto não atender ao mercado, o governo não

contrata o que precisa. “Esse cenário deveria
ser evitado, pois o pior arrependimento é não
ter energia”, completa. Lara Fenolio, da Deloitte,
por sua vez, acredita que o preço-teto é muito
positivo, pois traz benefícios para a sociedade.
“Porém, as premissas precisam ser realistas,
com estrutura de financiamento real e prazos
factíveis.”

“Regras mais claras na
postergação de uma
concessão dariam ao
investidor um período de
retorno adequado.”
Lara Fenolio, diretora da frente de soluções de
Debt Advisory da Deloitte

As fontes prioritárias
O processo de expansão do setor
elétrico passa pela definição das
fontes prioritárias. Para Vilson
Daniel Christofari, da Triconsult,
as hidrelétricas ainda têm muito
potencial a ser explorado, mas é
preciso debater questões ambientais
relacionadas à utilização de usinas
com grandes reservatórios de
regularização, complementadas por
usinas a fio d’água, para melhor
aproveitamento do potencial
hídrico brasileiro.
As termelétricas também têm
papel fundamental na segurança
energética, por conta da
sazonalidade das hidrelétricas:
“O ideal seria que as termelétricas
fossem movidas a gás natural,
para que a matriz fosse mais limpa,
mas há pouca disponibilidade
no mercado”, aponta.

Para o consultor, os custos de
energia eólica estão sendo
reduzidos e o crescimento
é constante. Em relação à
fotovoltaica, e o custo ainda é
elevado, apesar de decrescente.
Ambas são fontes renováveis
importantes, mas complementares,
assim como usinas de biomassa
e as Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCHs).
Vilson Daniel
Christofari,
da Triconsult:
hidrelétricas
ainda têm
muito potencial
a ser explorado
no Brasil
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A busca por financiamento
O papel do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) na estrutura de
financiamento é outro item que merece atenção.
O banco tem sido o principal financiador de projetos
de infraestrutura do País, mas as perspectivas
indicam que esse modelo se esgotou e será preciso
buscar outras fontes, como o mercado de capitais
internacional, de custo mais elevado. Mesmo com
a presença do BNDES, o custo já subiu, por conta
do aumento em setembro da Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP). O mercado estuda a utilização
de debêntures de infraestrutura como opção de
financiamento. “Este é um bom caminho e tem sido
utilizado em outros países, mas é preciso garantir
sua atratividade”, comenta Matheus Guimarães,
da EcoE Energia. “Como os leilões definem
cronogramas de implementação dos projetos muito
similares, todas as empresas que venceram um
leilão específico deverão emitir debêntures quase na
mesma época. Com essa enorme concentração no
período de emissão de debêntures, será que haverá
mercado para absorver todas essas emissões?”,
questiona Marcos Meireles, da Rio Energy.
Marcos Severine, do Banco J.P. Morgan, sugere
ainda a oferta de Power Purchase Agreements
(PPAs), contratos de longo prazo em moeda
estrangeira. “O investidor teria condições de
levantar recursos, com hedge natural. Essa
opção poderia ser aplicada para alguns projetos,
oferecendo mais um caminho para a captação de
recursos, tirando demanda de recursos locais.”
O grande desafio é construir regras que sejam
atraentes e seguras para o investimento. Por conta
do câmbio, empresas brasileiras estão mais baratas
para o capital estrangeiro, enquanto o governo
vem melhorando os preços, mas a deterioração é
muito rápida. “Investidores que participaram de
leilões antes da subida do dólar estimaram seus
custos e negociaram valores com fornecedores
de equipamentos e de serviços, em outro cenário,
estabelecendo o retorno esperado. Se não previram
esse impacto, alguns projetos podem se tornar
economicamente inviáveis”, conclui Iara Pasian, da
Deloitte. O novo ambiente da economia apenas
trouxe mais variáveis nesse cenário que já é
complexo por natureza.
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Entre o plantio
e a colheita
O agronegócio busca novas estratégias para manter a
produtividade e ganhar mercados dentro do atual cenário
de variação cambial e desaceleração econômica, que
provoca impacto sobre preços e demanda.
Por Eugênio Melloni
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O

s desafios do ambiente econômico no
Brasil e no mundo estão promovendo
impactos sobre diferentes segmentos
do mercado. Turbulências na bolsa
chinesa (segundo maior parceiro
comercial do Brasil), desaceleração da economia
daquele país, dólar em alta, incertezas em relação à
retomada do aumento dos juros nos Estados Unidos
e perda do investment grade conferido pela agência
de classificação de riscos Standard & Poor’s são
fatores que vêm encarecendo o crédito.
Com esse cenário, se poderia pensar que o
agronegócio, com forte participação no comércio
exterior do Brasil – e, portanto, bastante exposto
a variáveis como o apetite chinês por commodities
e o câmbio –, também sofresse o impacto das
intempéries econômicas. A visão de especialistas,
entretanto, é a de que as variáveis descritas acima
não necessariamente representam uma condenação
a uma crise financeira setorial. “Existe uma
diversidade muito grande no impacto de questões
como a desvalorização da moeda e a queda do
preço em dólar. As empresas que administraram
seus riscos de forma mais eficiente estão
enfrentando bem os desafios atuais da economia”,
afirma Manoel Bertone, especialista em agronegócio
contratado pela Deloitte. “O mais importante é
observarmos que a pujança do agronegócio não
sofreu impacto com a crise. Mesmo as empresas
que podem estar um pouco mais prejudicadas
poderão se recuperar administrando a situação
que estão vivendo”, acrescentou.
A visão de Paulo Pinese, sócio da Deloitte que
atua no atendimento ao agronegócio, também
está longe do pessimismo. “A produtividade que
o agronegócio brasileiro desenvolveu nos últimos
anos vai ajudar o setor a enfrentar os desafios
do atual cenário”, diz ele. Pinese lembra que os
preços das terras para agricultura apresentaram
recentemente valorização de 60% no Estado
de Mato Grosso e triplicaram em cinco anos no
Estado de São Paulo.
Cenário realista
Os reflexos esperados a partir dessa conjuntura
representam alguns percalços para os diferentes
segmentos do agronegócio. A demanda reduzida
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pela perda de ímpeto da economia chinesa
já influenciou a diminuição dos preços das
commodities agrícolas, trazendo o risco de menor
renda na cadeia de produção. Turbulências nas
bolsas chinesas em setembro último levaram
analistas a considerarem bastante otimistas
as previsões de um crescimento de 7% para a
economia local – o que pode afetar ainda mais o
ímpeto com o qual os chineses vêm se atirando
ao comércio internacional nos últimos anos.
No entanto, uma análise detida sobre a situação
em que se encontra a China pode desmistificar
um pouco o sentimento negativo predominante.
“Deve-se levar em conta que, embora estejamos
falando de queda de crescimento na China, teremos
uma taxa de expansão da economia naquele país
ainda considerável”, destaca Bertone, da Deloitte.
Outra questão que torna o fator China menos
impactante, na escala dos desafios enfrentados
pelo agronegócio brasileiro, é a perspectiva de
já estar em andamento uma mudança do padrão
do crescimento chinês. “O vetor da expansão da
economia chinesa está mudando dos investimentos
em infraestrutura para o consumo”, diz. E essa
mudança é uma boa notícia para as commodities
agrícolas, que alteram seu patamar em relação às
commodities minerais, estas, sim, mais afetadas
pelo freio na economia da China.
Outro fator que deve ser analisado é o
comportamento próprio do mercado agrícola,
com alternâncias de períodos de maior e de menor
oferta dos produtos. Paulo Pinese explica que na
área da soja, por exemplo, os preços apresentaram
queda devido à grande produção fomentada
pelo crescimento da demanda chinesa. “A China
importou muito nos últimos anos, o que gerou uma
sobredemanda, provocando um aumento grande na
oferta. Todo mundo plantou”, explica Pinese.
Embora a queda dos preços das commodities no
mercado internacional esteja bastante vinculada à
China, tudo indica que está mais associada, mesmo,
ao câmbio, analisa Bertone. Somente entre junho
e a terceira semana de setembro, a valorização do
dólar foi de cerca de 30%. Os picos históricos da
moeda norte-americana também devem ter o efeito
de afetar negativamente os balanços das empresas

“A produtividade que o agronegócio
brasileiro desenvolveu nos últimos anos
vai ajudar o setor a enfrentar os
desafios do atual cenário.”

Manoel Bertone,
especialista em
agronegócio contratado
pela Deloitte

Paulo Pinese, sócio
da Deloitte que atua
no atendimento ao
agronegócio

“As empresas que administraram seus
riscos de forma mais eficiente estão
enfrentando bem os desafios atuais da
economia.”
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com dívidas em dólar. Também devem impactar
os custos, uma vez que muitos insumos agrícolas
estão atrelados ao dólar, como é o caso dos
defensivos e dos fertilizantes. Cálculos realizados
com base nos balanços de 109 empresas pela
Economática, empresa fornecedora de informações
financeiras, ilustram bem o potencial corrosivo
da alta do câmbio nas finanças corporativas: com
alta recente, o endividamento conjunto subiu de
R$ 190 bilhões para R$ 247,6 bilhões. Também
nesse quesito a análise não pode ser generalista,
recomenda Bertone. “O impacto em fluxo de caixa
vai depender do prazo de maturação dessas dívidas
e também da cobertura de risco, do hedge que a
empresa fez”, acrescenta ele. “As empresas que
têm um sistema de gestão de risco mais sofisticado
não foram pegas desprevenidas, uma vez que já se
previa a alta do dólar.”
Há dados indicando também que o dólar valorizado,
combinado com a redução do crédito, já está
afetando os custos agrícolas. Uma sondagem
realizada conjuntamente pela Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pela
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Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB)
aponta redução na utilização de defensivos
agrícolas: na safra 2014/15, foram empregados
490 quilos de insumos por hectare (kg/ha); na
safra 2015/16, a expectativa é a de que o volume
caia para 478 kg/ha. Porém, também aqui, a
generalização é um equívoco. No caso do café,
por exemplo, onde 23% do custo é atrelado ao
câmbio (adubos e defensivos, por exemplo), a
desvalorização acabou sendo benéfica. “Ela vai
impactar fortemente nossos concorrentes. Vamos
ganhar competitividade e vender mais café, desde
que tenhamos disponibilidade do produto”,
prevê Bertone.
Para o diretor do Núcleo de Agronegócios da Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), José
Luiz Tejon, os efeitos da alta do dólar não são
iguais para todos. Para os segmentos que atuam
na exportação, há maior facilidade em equacionar
a relação com o câmbio, diz ele. Em sua análise, a
valorização do dólar afeta mais quem produz para o
mercado interno, “que tem de lidar com preços em
real e custos em dólar”.

José Luiz Tejon, da ESPM:
entre 10% e 11% da
massa de produtores rurais
atuam com alto nível de
tecnificação, inovação e
produtividade

Plínio Nastari, da Datagro:
o setor sucroenergético está
contribuindo com a redução
das exportações de gasolina
por conta do consumo de
etanol

Maurilio Biagi Filho, do
Grupo Maubisa: segmento
continua a enfrentar questões
contundentes, como o acesso
ao crédito por parte dos
usineiros

Elizabeth Farina, da Unica:
produtores de etanol buscam
uma diferenciação de preços
por sua capacidade de reduzir
emissões de poluentes

Tejon também destaca que há, no agronegócio,
uma parcela de produtores e empresas que
atuam com alto nível de tecnificação, inovação e,
consequentemente, produtividade. Esse estrato de
produtores altamente eficientes é calculado pelo
diretor da ESPM entre 10% e 11% da massa de
produtores rurais. Para essa parcela, não há tempo
ruim. “São produtores que administram muito bem
o seu negócio”, diz ele. Tejon cita como exemplo
de práticas adotadas por esse clube seleto de
produtores que conferem maior produtividade a
integração entre atividades – agricultura, pecuária e,
muitas vezes, aquicultura.
Desafios no setor sucroalcooleiro
Na opinião de Bertone, da Deloitte, o segmento
sucroenergético está entre os que mais
enfrentam desafios em termos de lucratividade
e desvalorização cambial. O especialista lembra
que as usinas de açúcar e álcool se endividaram
em dólares no longo prazo e enfrentaram uma
crise de preços. Ainda, o impacto da perda de
rentabilidade decorrente do “congelamento” dos
preços da gasolina e da redução da mistura de
etanol na gasolina de 25% para 20% atingiu todo
o setor. Entre 2008 e 2014, 83 usinas fecharam
suas portas no País, o que representou uma
perda de capacidade de processamento de 75,4
milhões de toneladas de cana-de-açúcar, segundo
levantamento da Datagro. “Os mesmos efeitos
que impactaram a capacidade de geração de valor
e de investimentos do setor de petróleo e gás
têm afetado o etanol”, explica o presidente da
Datagro, Plínio Nastari. “O setor padece de falta de
orientação geral sobre como ficará o convívio em
mercado entre etanol e gasolina”, diz ele.
O presidente do Grupo Maubisa, Maurilio Biagi Filho,
afirma que o setor continua a enfrentar questões
contundentes. “Crédito hoje é um problema por conta
da falta de garantias por parte dos usineiros”, afirma.
A grande queixa dos empresários do segmento é a
de que, nos últimos anos, o setor perdeu significativo
espaço entre as prioridades estratégicas do País.
Pesam a seu favor argumentos como a geração
de divisas, com a exportação de mais de US$ 10,1
bilhões, e a economia de outros US$ 14,7 bilhões
pela substituição da gasolina, somente em 2014. O
setor sucroenergético também coloca na rede mais

de 15 mil kWh de energia elétrica produzida a partir
da biomassa da cana-de-açúcar. Além disso, o setor
já permitiu a redução de mais de 800 milhões de
toneladas de CO2 equivalente – o Brasil tem emissões
totais de 360 milhões de toneladas por ano.
Nastari, da Datagro, afirma que ainda não há uma
política de preços para a gasolina, nem uma política
fiscal para os combustíveis, e que a participação das
energias da cana-de-açúcar está estagnada. “É uma
pena, porque o setor está dando uma contribuição
enorme na redução das importações de gasolina,
que foram reduzidas a zero no último mês de agosto,
por conta do consumo de etanol”, disse ele.
Uma das estratégias dos empresários desse
segmento é buscar uma diferenciação de preços
pela sua elevada capacidade de reduzir emissões
de poluentes. A presidente da União da Indústria
de Cana-de-Açúcar (Unica), Elizabeth Farina,
mencionou a proposta preparada pelo segmento
para a Conferência do Clima 2015 (COP 21), em
dezembro, de uma taxação sobre as emissões de
carbono provenientes da queima da gasolina. A
ideia é estabelecer uma cobrança de cerca de R$
0,60 por litro, com o objetivo de distinguir o etanol
da gasolina pelas suas propriedades anti-emissão
de gases de efeito-estufa. “O etanol é um redutor
de emissões, portanto, se justifica a cobrança de
um tributo ambiental”, afirmou Elizabeth. Outra
opção, segundo a executiva, seria a definição de
um novo preço para os biocombustíveis que, enfim,
representasse suas externalidades positivas para o
meio ambiente e a saúde da população.
Nastari, da Datagro, destaca que, apesar dos
desafios, as demandas interna e externa pelo açúcar
e álcool continuam firmes, com o Brasil mantendo
a sua importância nos dois mercados. “E esta
nova realidade de câmbio trouxe, na verdade, a
competitividade perdida no passado com o câmbio
valorizado. O etanol e o açúcar do País voltaram a
ser os mais competitivos do mundo. O Brasil voltou
a exportar etanol. Continua a ser o maior player
do mercado do açúcar, que está gradualmente
virando de um cenário de superávit para um cenário
de déficit”, disse ele. Como bem entende quem
atua no setor, a hora de preparar o terreno para os
resultados que serão colhidos no futuro é agora.
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O mundo e a corporação

Smartphone,
o companheiro
revolucionário
O smartphone assume cada vez mais um lugar de destaque na rotina do
brasileiro. Já se consolidou como um recurso tecnológico indispensável na
vida de milhões de pessoas e, cada vez mais, desponta como
a nossa principal ferramenta digital.
A edição 2015 da pesquisa “Global Mobile Consumer Survey”, realizada
pela Deloitte com 2 mil entrevistados no Brasil – dentro de uma amostra
internacional de quase 50 mil pessoas –, traz informações valiosas sobre o
impacto que os smartphones estão proporcionando no mercado, com o
advento de uma nova realidade de hábitos diários e formas de consumo e
interação, que permeia as estratégias de negócios principalmente das
empresas dos setores de tecnologia, mídia e telecomunicações.
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77%

dos brasileiros possuem
smartphone

57%

verificam seus aparelhos
menos de cinco minutos
após se levantar1
1

63%

63%

dos aparelhos são de
2013 e 2014

pretendem adquirir
um novo nos próximos
12 meses

40%

48%

usam o wi-fi público,
de restaurantes, aeroportos
ou livrarias

utilizam mais as conexões
3G e 4G quando estão fora
de casa

Não inclui o ato de olhar para
desligar o despertador

Principais atividades e
funções no smartphone

70%

69%

têm contrato pré-pago
Menor preço e qualidade
de conexão à internet
são os motivos dessa
escolha

Dos que têm smartphone,
estão conectados...

44%

enviam mensagens instantâneas

ao aparelho de TV

40%

23%

compartilham fotos

ao videogame

35%

16%

pagam contas

29%
fazem transferências bancárias

Fonte: “Global Mobile Consumer Survey” (Deloitte, 2015)

aos sistemas domésticos
(iluminação, eletrônicos e segurança)

6%
ao carro

Para mais detalhes sobre esse estudo,
entre em contato com brtmt@deloitte.com
ou acesse www.deloitte.com.br
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Radar corporativo

Estudos e fontes de informação
Riscos e crises no horizonte

Sustentável de fato

Estudo revela as principais
preocupações do momento para
as empresas que atuam no País
e como elas se estruturam para
enfrentá-las

Profissional de sustentabilidade
aspira que sua área vá além
do papel de cumpridora de
regulamentações, tornando-se mais
estratégica, indica levantamento

Segundo o estudo “Inteligência em Gestão de Riscos
e Antecipação a Crises – A Estrutura e as Práticas de
Prontidão das Organizações”, realizado pela Deloitte
no Brasil, os principais riscos gerenciados entre as
95 empresas pesquisadas estão associados aos seus
fluxos de caixa, à sua reputação e à sua imagem e
a questões trabalhistas e ambientais. As conclusões
do levantamento sinalizam, em geral, a importância
de uma abordagem abrangente de gestão de riscos,
que envolva os aspectos como mercado, estratégia,
modelo de negócios, segurança cibernética,
anticorrupção e reputação corporativa.

O estudo “Profissionais de Sustentabilidade –
Atuação, Projetos e Aspirações” traçou um perfil
inédito das pessoas dedicadas a essa atividade no
Brasil, abordando a sua formação, a estrutura que
as empresas disponibilizam para essa frente e os
desafios na gestão de seus projetos.

Entre as crises mais enfrentadas pelas empresas
entrevistadas pela pesquisa estão as relacionadas a
aspectos econômicos, desastres naturais e produtos.
Embora apareça como o sexto principal fator de crise
identificado pelas organizações, o item reputação
e imagem figura como o mais relevante. Esse
resultado indica que, mesmo que não ocorram com
grande frequência, as crises de reputação e imagem
são avaliadas como de grande impacto para as
empresas. A segurança da informação surge como
um tema emergente, que está ganhando espaço na
agenda de executivos e conselhos, e que exige uma
resposta rápida e estruturada das organizações.
Essa pesquisa foi realizada em parceria com o
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade
Social, e lançada na Conferência Ethos 360º, em
setembro, em São Paulo.
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Um em cada três respondentes da amostra de 370
participantes do estudo assinalou que sua empresa
ainda está em estágio de desenvolvimento com
relação às práticas de sustentabilidade, indicando
que grande parte das organizações ainda tem
como foco de preocupação o atendimento a leis
e regulamentações. Apenas 18% avaliam que a
empresa em que atuam está em um estágio com
alto grau de maturidade e efetividade, podendo ser
considerada referência.
Outro resultado de destaque é a indicação de
que o desenvolvimento de uma visão estratégica
para a empresa, com o objetivo de garantir que
os preceitos da sustentabilidade permeiem toda
a organização, constitui a principal atribuição da
área de sustentabilidade, perante aspectos mais
operacionais de gestão de projetos.
Desenvolvido pela Deloitte, em parceria com
a Associação Brasileira dos Profissionais de
Sustentabilidade (ABRAPS), o estudo também
foi apresentado na Conferência Ethos 360º, em
setembro.

O que faz uma empresa crescer

As lacunas da gestão de pessoas

Inovação foi o fator determinante
de expansão das “PMEs que Mais
Crescem no Brasil”, conforme a
10ª edição da pesquisa

Relatório “Human Capital Trends
2015” destaca a liderança e o
engajamento como os principais
desafios do novo mundo do
trabalho

A divulgação do tradicional ranking de empresas
emergentes que mais ampliam seus negócios
no País, realizado pela Deloitte desde 2006, foi
acompanhada neste ano por um levantamento
sobre os determinantes que contribuíram para
o processo de crescimento dessas organizações.
Entre as práticas que mais se destacaram nesse
quesito, apareceram, nesta ordem: inovação,
desenvolvimento de novos produtos e serviços,
criação e otimização de processos e visão de médio
e longo prazos.

Mais de 3.300 empresas de 106 países contribuíram
para a elaboração de uma pesquisa desenvolvida
pela Deloitte que captou as principais tendências
em capital humano no momento. De acordo com
o levantamento, os atuais desafios enfrentados
pelas áreas de recursos humanos – entre os quais,
destacam-se o desenvolvimento da liderança e
o engajamento – exigem um novo modelo de
atuação, capaz de tornar as equipes mais ágeis,
voltadas a ações futuras e mais ousadas em suas
entregas de soluções.

De acordo com a pesquisa, o investimento
constante em tecnologia e a disseminação de uma
cultura aberta a novas perspectivas na solução
de problemas estiveram entre as iniciativas mais
adotadas para fomentar a inovação por parte das
200 pequenas e médias empresas (PMEs) listadas
no ranking.

O estudo explora dez tendências que refletem
quatro grandes temas – liderar, engajar, reinventar
e repensar – e apresenta as lacunas de capacidade
associadas a cada frente, oferecendo percepções
práticas para ajudar os líderes de recursos humanos
a enfrentarem esses desafios.

Entre as ações a serem tomadas para a manutenção
do crescimento nos próximos anos, as empresas
emergentes destacaram que pretendem manter
constantes inovações em produtos e serviços,
ampliar a carteira de clientes e aumentar a sua
produtividade.

A pesquisa “Human Capital Trends 2015” tem
seus resultados disponibilizados também por meio
de um aplicativo, que permite explorar cada um
desses desafios identificados de acordo com a
localização da empresa, seu tamanho e o setor
de atuação.

Esta edição da pesquisa celebrou o décimo ano
do projeto “As PMEs que Mais Crescem no Brasil” e
teve como parceira de divulgação a revista Exame.
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Uma nova ordem mundial para o petróleo

A difícil e inevitável jornada digital

“Oil and Gas Reality Check 2015”
mostra o impacto da queda dos
preços e da nova geopolítica para
a indústria global de petróleo e gás

Estudo aborda o processo
fundamental, mas muito complexo,
da adaptação das empresas à nova
realidade da informação

A edição 2015 do estudo realizado pela Deloitte
para apontar os grandes movimentos da indústria
de óleo e gás no mundo lança um olhar abrangente
sobre os cenários e as tendências para toda a cadeia
de petróleo. Aborda, por exemplo, de que forma
o declínio dos preços do petróleo tem afetado
negativamente a indústria e como o movimento
repercute nos mercados mundiais. Nesse contexto,
o estudo sinaliza que a Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) vai intensificar a
busca por novos mercados diante do movimento
contínuo da América do Norte em direção à
independência energética.

Para se manterem competitivas na era digital,
organizações de diferentes segmentos precisam
desenvolver suas capacidades para crescerem e
se posicionarem em novos canais. Entretanto,
a transformação não é uma tarefa fácil,
independentemente de qual estágio estiver
uma empresa em sua jornada.

A publicação também traz previsões em relação
ao comércio mundial de energia e à evolução
dos megaprojetos do setor. Os principais temas
abordados pelo estudo são a mudança nos
fundamentos de oferta e demanda, os novos
padrões do comércio emergente, a pressão sobre
a OPEP, o mercado do Gás Natural Liquefeito
(GNL), os investimentos em inovação e a dinâmica
evolutiva das empresas nacionais e integradas de
petróleo.
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Esta é uma das conclusões da pesquisa “Building
your Digital DNA – Lessons from Digital Leaders”,
que partiu de uma série de entrevistas e grupos
de discussão com profissionais da área digital
de algumas das empresas mais reconhecidas do
mercado e teve como objetivo ajudar a entender
seu nível atual de maturidade e explorar a
atratividade para novos talentos.
A pesquisa aborda três fatores organizacionais
que devem ser priorizados na busca pela maturidade
digital: liderança, talentos e design organizacional.

Tax@hand

Governança, para ler e se inspirar

Aplicativo disponibiliza informações
tributárias via celular, tablet ou
computador

Consolidado de artigos da Deloitte no
Estadão reflete os principais desafios
e oportunidades das organizações
em relação à governança corporativa

A Deloitte lançou no Brasil o tax@hand, um
aplicativo móvel altamente interativo, que
oferece informações diversas sobre o ambiente
tributário, com análises e alertas sobre normas e
regulamentações e os mais importantes movimentos
do mercado brasileiro e de outros países.

A Deloitte conta, desde outubro de 2014, com um
espaço próprio para a publicação de artigos em
edições impressas no jornal O Estado de S. Paulo e
também no portal Estadão. Para acessar toda a série
de conteúdos veiculados desde então, em um material
consolidado, basta baixar um arquivo em formato PDF
no website da Deloitte (www.deloitte.com.br).

O Deloitte tax@hand oferece notificações em tempo
real de pesquisas e insights tributários produzidos
pelos profissionais da Deloitte, de forma personalizada
para a região e a plataforma definidas pelo usuário.
O aplicativo está disponível para os sistemas iOS
(App Store), Android (Google Play) e BlackBerry
(BlackBerry World) e no site www.taxathand.com.

Esses artigos abordam os mais diversos temas
relacionados aos desafios e às oportunidades das
organizações em relação à governança corporativa
e foram desenvolvidos pela Deloitte para veiculação
por meio do projeto “Estadão Projetos Especiais”.
São análises e pontos de vista que projetam e
discutem tendências e movimentos com impacto
direto na gestão e estratégia das empresas dos mais
diversos portes e setores.
Os novos conteúdos são atualizados quinzenalmente
na página da Deloitte no portal Estadão:
patrocinado.estadao.com.br/deloitte.

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

Adaptação ou percepção?

“O pânico não se justifica! O Brasil não
está fundamentalmente errado!”
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Paul Krugman, prêmio Nobel
de Economia, em encontro
com executivos recentemente
oferecido pela Deloitte, em
São Paulo, ao comentar sobre
a visão crítica de agentes de
mercado e formadores de
opinião a respeito do cenário
econômico do País

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