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Hora de repensar as bases
Qual a dose certa de risco
e ousadia para construir
nosso futuro?
Agenda 2020
Novos temas sobre o desenvolvimento
brasileiro rumo à próxima década
Inovações disruptivas
Como elas vêm mudando a dinâmica
de muitos segmentos da economia
Carlos Alberto Sardenberg
Se o mercado interno não basta
para crescer, o que vamos fazer
com o externo?

O risco de não se
antecipar
A volatilidade continua dando sinais de persistência na economia global. Alguns
momentos pontuais de calmaria já são logo sucedidos por novas mudanças, que nos
fazem pensar que a transformação constante é a tônica dos nossos tempos. Nesse
ambiente de ciclos cada vez menores e mais rápidos, vamos aprendendo a conviver
com toda forma de risco, que se manifesta para países e empresas.

“Nada mais apropriado
tratar de riscos no
momento em que o Brasil,
como país, se coloca a
repensar as suas próprias
bases de desenvolvimento.”

O Brasil não tem oscilado tanto quanto muitos dos mercados externos, mas não
chega a ser uma ilha à prova de influências do mundo exterior. As empresas que
aqui operam são hoje desafiadas, como nunca, a dosar o seu apetite a determinados
riscos para avançar em suas estratégias de negócios. Praticamente não há mais
atividade imune a riscos.
Nada mais apropriado tratar de riscos no momento em que o Brasil, como país,
se coloca a repensar as suas próprias bases de desenvolvimento, questionando
o alcance do consumo interno como alavancador da expansão econômica
e, principalmente, a necessidade de apostar em um modelo estruturado no
investimento. Em meio a essa transição histórica que vivenciamos, o maior dos riscos
é o de não se antecipar às mudanças.
Essa temática da gestão de riscos permeia a terceira série de reportagens da “Agenda
2020 – A nova etapa do crescimento brasileiro”, que vem sendo tratada nas edições
de Mundo Corporativo.
Toda a sequência de matérias a seguir explora a questão do risco – desde aqueles
associados a movimentos muito positivos, como a inovação empresarial, até os que
derivam de mudanças sóciodemográficas.

Mundo Corporativo
e outros conteúdos da
Deloitte estão também
disponíveis em tablets.
Acompanhe em
www.deloitte.com.br
e aproveite para acessar
a íntegra de todos os
estudos mencionados
nesta edição.

A Deloitte espera sempre contribuir para que as organizações façam as melhores
escolhas, gerenciando riscos que possam ser tolerados e viabilizando oportunidades
que não devem ser desperdiçadas.
Uma boa leitura!

Juarez Lopes de Araújo
Presidente da Deloitte

Nesta edição
4

4

16

27

38

Especial – Série “Agenda 2020”
O poder da ruptura
As chamadas “inovações disruptivas”, que vêm alterando a dinâmica de diversos segmentos,
entram no radar de riscos e oportunidades das empresas

10

A equação do erro
Dan Ariely, professor da Universidade de Duke, apresenta como as organizações e os
profissionais podem diminuir os riscos na tomada de decisões

16

Estratégias de negócios em rota de atenção
Em meio a um cenário global volátil, a gestão de riscos desponta como um caminho para
impulsionar as estratégias de expansão e as práticas de governança corporativa

22

Geração que vai, conhecimento que fica
A saída de profissionais maduros, rumo à aposentadoria, e a chegada de líderes cada vez mais
jovens despertam a necessidade da transição do conhecimento

27

Tempo que corre
O envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida no Brasil entre os
principais desafios do mercado de seguros e previdência privada nas próximas décadas

32

Novos rumos pela competitividade
Regimes de concessão, financiamentos multilaterais e PPPs aparecem como alternativas para
acelerar o desenvolvimento da infraestrutura logística nacional

38

Tática para a arena global
Carlos Alberto Sardenberg mostra que o mercado interno não basta para o crescimento
e sugere uma estratégia diversificada para o mercado externo

42

O mundo e a corporação

Mundo Corporativo nº 39 Janeiro-Março 2013 • 3

O poder da
As chamadas “inovações disruptivas” continuam
mostrando o seu poder de redefinir a dinâmica
de diversos segmentos da economia. E trazem a
necessidade de as empresas estarem preparadas para
acompanhar de perto e rapidamente essas mudanças
e seus riscos, a partir de sólidas estratégias
de inovação.
Por Marco Antonio Barbosa

Agenda 2020
A nova etapa do
desenvolvimento brasileiro

R

etomando a temática “Agenda 2020
– A nova etapa do desenvolvimento
brasileiro”, que aborda desafios
e oportunidades para tornar o País mais
competitivo na próxima década, Mundo
Corporativo apresenta nesta edição o terceiro
conjunto de reportagens e artigos com esse
enfoque.
As chamadas “inovações disruptivas” e a sua
capacidade de transformar fortemente alguns
segmentos da economia ganham cada vez mais
importância, em um ambiente de negócios de
mudanças tão frequentes. Este é o assunto de
destaque na matéria das páginas a seguir.
Os temas apresentados em todas as
reportagens desta edição refletem questões
que devem estar na pauta de desenvolvimento
do Brasil e das empresas que aqui atuam até
o início da próxima década. Confira mais em
www.deloitte.com.br.
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ruptura
E

m 1995, o economista
Clayton M. Christensen, da
Universidade de Harvard, introduzia
o conceito de “inovação disruptiva”
no mercado. Desde então, o
número de setores afetados pelo
fenômeno vem crescendo. O conceito desenhado
por Christensen exemplifica como um produto ou
serviço baseado em soluções simples e inicialmente
voltado a uma faixa pouco significativa de público
pode, em pouco tempo, revolucionar todo um
segmento da economia, derrubando empresas
já estabelecidas no mercado. É um cenário de
riscos, mas que apresenta oportunidades para
quem incorpora a inovação à sua estratégia
de negócios.

e John A. Castiglione expuseram na obra “Chaotics:
The Business of Managing and Marketing in The Age
of Turbulence” (em português, “Vencer no caos”,
editora Campus, 2009), obra fundamental para
entender a dinâmica das transformações globais, em
particular, após a crise iniciada em 2008.

“As tecnologias disruptivas têm o potencial de ‘virar
a mesa’ de modo definitivo e podem criar caos em
todo um segmento da indústria, especialmente entre
empresas já estabelecidas que não estejam prestando
atenção à turbulência à sua volta, até que seja tarde
demais.” Essa é uma das conclusões que Philip Kotler

Transformações em vários setores
“A disrupção acontece quando uma inovação
muda o modelo de negócio, a experiência do
consumidor ou a própria proposta do produto ou
do serviço”, resume Milton Da Vila, sócio da área
de Consultoria e líder do Programa de Inovação
da Deloitte no Brasil. Um estudo conduzido pela
Deloitte na Austrália (veja mais no quadro da
pág. 9) indica que alguns ramos da economia, como
o comércio varejista, o setor financeiro e o mercado
imobiliário, são propensos a sofrerem impactos
significativos ao longo da atual década – e não
apenas em terras locais.

A exemplo de outros tantos autores, o conceito
de “inovação disruptiva” ganha destaque no
pensamento de Kotler e Castiglione. Para eles, a
grande vantagem das empresas que apostam na
inovação para criar novos mercados consumidores
– e, eventualmente, tomar conta de mercados já
estabelecidos – é a capacidade de se beneficiar
do caos que, segundo eles, reina no cenário
contemporâneo.

Com um segmento de serviços que responde
por cerca de 70% do Produto Interno Bruto
(PIB), a economia brasileira é terreno fértil para o
surgimento de disrupções. “Os setores de educação,
serviços financeiros, logística, mídia e comunicação
devem estar entre os mais afetados”, aponta
Milton Da Vila, da Deloitte.

As tecnologias
disruptivas têm o
potencial de ‘virar
a mesa’ de modo
definitivo e podem
criar caos em todo
um segmento
da indústria.”
Philip Kotler e John A. Castiglione,
em “Chaotics: The Business of Managing
and Marketing in The Age of Turbulence”:
o poder das tecnologias disruptivas em
criar caos (ao lado)

Bruno Rondani, do Centro de Open Innovation do Brasil: setores
ligados ao consumo têm ciclos mais curtos e, portanto, mais
suscetíveis a rupturas
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Para Bruno Rondani, diretor-presidente do Centro
de Open Innovation do Brasil, a possibilidade de
repentinas mudanças de paradigma trazidas pela
tecnologia está disseminada. “Os setores que
lidam diretamente com o mercado consumidor
têm ciclos mais curtos. Por isso, é neles que vemos
o rompimento ocorrer mais rapidamente. Mas
nenhuma indústria está imune à ruptura, seja
tecnológica ou de modelo de negócio”, afirma.
“O ramo de transporte e mobilidade está se
adaptando ao surgimento de novos formatos e
de tecnologias de telepresença. Já o turismo
tradicional é afetado com a troca de informação
direta entre proprietários de hotéis e viajantes”,
exemplifica Rondani.
Até setores que dependem da extração de
matérias-primas, tradicionalmente menos
vulneráveis às mudanças radicais presenciadas no
setor de serviços, podem ser impactados – com

Everton Bonifácio, da HSM Educação: embora as rupturas sejam mais raras
na agricultura e no extrativismo, elas também podem ocorrer em função de
algumas tecnologias

reflexos claros à economia brasileira, com uma
pauta de exportações ainda muito estruturada em
commodities. Mesmo em um cenário de longo
prazo, a substituição de minérios de ferro por
um novo material sintético pode comprometer
não apenas a indústria de mineração, mas a
balança comercial brasileira – caso um cenário
de alternativas não seja estruturado diante de um
possível movimento disruptivo que traga fortes
impactos à cadeia do setor. “No setor extrativo
e na agricultura, o aparecimento de inovações
capazes de revolucionar o mercado acontece
de forma mais rara”, aponta Everton Bonifácio,
professor da HSM Educação e especialista em
inteligência competitiva. “Porém, isso não impede
que alguma tecnologia usada hoje de modo ainda
restrito possa, em um prazo relativamente curto,
afetar significativamente um setor como um todo,
como, por exemplo, o segmento de alimentos
transgênicos no Brasil”, aponta.

Já Bruno Rondani, do Centro de Open Innovation,
acredita que as novas tecnologias têm o potencial
de “roubar” a margem de certos negócios. “No
futuro, deter a tecnologia para a produção de
biocombustíveis pode ser mais importante do que
deter o controle sobre a produção em si. O mesmo
pode ocorrer com as tecnologias para extração de
petróleo em águas profundas”, aponta.

“A disrupção acontece quando uma
inovação muda o modelo de negócio, a
experiência do consumidor ou a própria
proposta do produto ou do serviço.”
Milton Da Vila, sócio da área de Consultoria e líder do Programa
de Inovação da Deloitte no Brasil

Mudança de modelos
Exemplos recentes de como as inovações disruptivas mudam mercados e a liderança em alguns setores
Inovação

Modelo anterior

Impactos

Download de música
digital (MP3)

Mídias físicas (CDs)

Entre 2000 e 2010, a massificação do
download de músicas provocou uma
queda de 60% nas receitas com vendas
de CDs.

Streaming ou download digital
de filmes e games

Locadoras e lojas de vídeo
e games

Serviços como o Netflix praticamente
erradicaram as antigas locadoras
de DVDs.

Tablets e e-readers

Livros, revistas e jornais impressos

Nos Estados Unidos e no Reino Unido,
as vendas de e-books já superam
as de livros físicos.

Fotografia digital

Fotografia analógica (filmes,
revelação)

Em menos de 15 anos, avanços
técnicos e queda de preços tornaram
as câmeras digitais o padrão do
mercado, suplantando as tradicionais.

Windows

O Linux surgiu em 1991, como
alternativa barata e flexivel.
Hoje, está instalado em 90% dos
supercomputadores mais rápidos
do mundo.

Linux (sistema operacional)
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As inovações brasileiras e suas disrupções

A

última década foi profícua
em inovações disruptivas.
Em todo o mundo, foram muitos
os exemplos de revoluções desse
tipo – boa parte deles a partir de
transformações tecnológicas que
afetaram o consumo (veja alguns
no quadro da pág. 7).
No Brasil, dois exemplos
oriundos da saúde pública
ilustram a capacidade das
inovações disruptivas em criar
novos mercados e alavancar
vendas em setores que, até
então, praticamente eram
inexistentes. “O programa federal
de medicamentos genéricos,
mesmo sem introduzir qualquer
tecnologia nova, trouxe todo um
novo público para o mercado.

Aconteceu algo similar com
o atendimento público aos
portadores do vírus HIV, que
promove o acesso universal
aos caros medicamentos que
combatem os efeitos da doença e
tornou-se um modelo mundial de
inovação”, aponta Flavia Almeida,
sócia da Monitor Deloitte, marca
criada em janeiro a partir da
aquisição, pela Deloitte, das
operações da Monitor, uma das
mais importantes consultorias em
estratégia do mundo. Um dos
diferenciais da prática de serviços
da Monitor Deloitte é justamente
a capacidade de prover soluções
de estratégia em inovação.
Flavia lembra também mais um
caso de disrupção bem brasileiro:

“As sandálias Havaianas,
que surgiram nos anos 60 como
um produto barato e funcional,
viraram objeto de desejo
em todo o mundo, criando
uma categoria nova de calçado
até nos Estados Unidos,
onde são chamadas de
flip-flops”.
Para ela, que é integrante
do Conselho da Universidade
de Harvard (Board of Overseers),
as empresas no Brasil precisam
agir rápido. “O brasileiro tem
o costume de ser receptivo à
inovação. Então, o que é uma
novidade restrita a poucos
hoje pode se tornar, em pouco
tempo, o formato dominante
do mercado.”

“O programa federal de medicamentos
genéricos, mesmo sem introduzir qualquer
tecnologia nova, trouxe todo um novo
público para o mercado.”
Flavia Almeida, líder da nova prática de soluções em estratégia Monitor Deloitte
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Ele ainda ressalta a importância de incorporar a
inovação ao planejamento de negócios. “Nos setores
mais intensivos em tecnologia, como o aeroespacial,
o farmacêutico e o de cosméticos – nos quais as
empresas brasileiras ganharam posições nos últimos
anos investindo sistematicamente em inovação
–, existe a clara oportunidade de liderarmos o
surgimento de inovações disruptivas.”
“É preciso pensar de forma mais moderna”, resume
Milton Da Vila. “Nossos executivos têm de se

conscientizar que estamos expostos ao risco de
disrupções. Temos de monitorar esses impactos e
pensar em estratégias para os diversos cenários”,
aponta. Para as empresas, contar com programas
de inovação estruturados pode ser uma alternativa
saudável diante dos imponderáveis cenários de
disrupções, que vêm mostrando, de forma cada vez
mais clara, que as rupturas de cenários e hábitos
são mais comuns – e previsíveis, desde que bem
acompanhadas – do que em qualquer outro
período da história.

Na mira das transformações
O gráfico mostra o potencial de disrupção de cada setor econômico até 2020, conforme estudo da Deloitte
na Austrália. Embora o foco principal do estudo seja o mercado local, sua aplicação se estende à maioria
dos mercados do mundo, no contexto de uma economia cada vez mais globalizada. No quadrante azul, com
os setores mais impactados, o de serviços (arte e entretenimento, finanças e imobiliário), o de consumo e
comunicações apresentam um cenário de forte mudança no curto prazo – característica peculiar a segmentos
que trabalham diretamente com o público e têm ciclos de mudança mais intensos.
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Agenda 2020 Como decidir com racionalidade

A equação
Dan Ariely, professor da
Universidade de Duke,
estuda, há mais de duas
décadas, os motivos
que levam pessoas
e empresas a tomar
decisões erradas. Para
ele, o uso da modéstia e
da informação é essencial
para diminuir os riscos
de a irracionalidade
afetar organizações e
profissionais em suas
escolhas.
Por Leandro Beguoci
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do erro
uando era adolescente, em
Israel, Dan Ariely sofreu
graves queimaduras enquanto
estava preparando fogos de
artifício para uma festa. A
experiência do tratamento
pelo qual passou, em que
várias decisões erradas e
sem sentido, foram tomadas, teve uma série de
consequências. A mais importante foi levá-lo
a estudar por que as pessoas tomam decisões
tão erradas e tão difíceis de explicar. Os dias no
hospital levaram Ariely a estudar psicologia. Ele
se formou na Universidade de Tel Aviv, fez dois
doutorados nos Estados Unidos, nas conceituadas
universidades da Carolina do Norte e de Duke,
e passou a pesquisar não como as pessoas
deveriam se comportar, mas como elas, de fato, se
comportam. A partir de então, ajudou a detectar
as razões pelas quais as pessoas tomam decisões
irracionais – na vida, na carreira e nas organizações.
Tornou-se referência para quem se preocupa com a
dinâmica, a qualidade e a efetividade das decisões
no ambiente corporativo.
O professor Dan
Ariely: uma análise do
comportamento humano
que apoia a efetividade
das decisões no ambiente
corporativo

Hoje, aos 45 anos, ele é professor na Universidade
de Duke, nas disciplinas de Psicologia e
Comportamento Econômico, e dedica grande parte
do seu tempo aos estudos sobre os efeitos de

fatores sociais, cognitivos e emocionais em decisões
de indivíduos e instituições no campo da economia,
além de suas consequências para preços, retornos
e alocação de recursos. É também autor de
best-sellers, como “Previsivelmente irracional:
as forças ocultas que moldam nossas decisões”
(Editora Campus), e um dos palestrantes mais
requisitados do mundo, com milhares de acessos
aos seus vídeos disponíveis na internet.
Nesta entrevista à Mundo Corporativo, Ariely
chama a atenção para o risco do “pensamento
de grupo” – que suprime a reflexão individual –,
dá dicas de como é possível diminuir as chances
de tomar decisões impróprias e explica por
que empresas que investem na motivação dos
funcionários obtêm bons resultados. Tudo isso com
a leveza que, segundo ele, passou a sustentar sua
vida depois do acidente.
Que conselho o senhor daria a quem, na
maior parte das vezes, acha que toma apenas
decisões racionais?
O conselho que eu dou não vale apenas para
tempos difíceis, como o atual, de turbulência
econômica mundial, mas para qualquer período.
A principal dica é ter um alto grau de modéstia.
Quanto mais você confia na intuição, maiores são
as chances de errar. Se nós aceitamos que podemos
Mundo Corporativo nº 39 Janeiro-Março 2013 • 11

ter uma intuição errada sobre o mundo, tentamos,
então, alternativas diferentes. As chances de sucesso
aumentam. Desta forma, modéstia é o conselho
número um. O segundo é reunir dados. À medida
que vivemos, vamos reunindo informações sobre
o mundo, ideias sobre como ele funciona. Mas a
chave, aqui, é separar as coisas que conhecemos
das coisas que imaginamos como são. É separar as
coisas que nós realmente conhecemos das coisas
que imaginamos conhecer. Esses dois passos nos
ajudam a tomar decisões melhores.

“O conselho que eu dou
não vale apenas para
tempos difíceis, como
o atual, de turbulência
econômica. A principal
dica é ter um alto grau
de modéstia. Quanto
mais você confia na
intuição, maiores são as
chances de errar.”
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Como diminuir o peso da irracionalidade
na tomada de decisões?
Há vários caminhos para ser irracional e outros
muitos para tentar prevenir a irracionalidade.
É preciso entender as causas da irracionalidade.
Se uma pessoa decide correr riscos e você não
entende a razão pela qual ela está assumindo
esse passo, então é preciso analisar a exposição
à qual ela se coloca e compreender os motivos
de assumir o risco e o seu escopo. Parece
fácil, mas não é. O mesmo vale para decisões
tomadas em grupo. Muitas vezes, grupos
assumem grandes riscos por causa de um fator
chamado “pensamento de grupo”. Agem juntos
e diminuem sua reflexão individual. Portanto, não
há um único caminho para pensar em como agir
racionalmente. O melhor é pensar de onde vem
a irracionalidade, como ela funciona e como
ela pode ser arrumada, corrigida, tanto entre
pessoas quanto entre grupos.
Algumas pessoas dizem que é impossível
avançar, em qualquer área da vida, sem
grandes doses de irracionalidade. O que
o senhor acha disso?
É verdade, por um lado. Nós somos criaturas
irracionais. É parte de nós. Além disso, nós
também não queremos prevenir todas as formas
de irracionalidade. A generosidade, por exemplo,
é algo irracional e maravilhoso. Nós não queremos

eliminá-la. Por isso, precisamos analisar e separar
o que é bom daquilo que nos causa problemas.
É essa irracionalidade que precisamos atacar.
Nos seus livros, o senhor analisa como as
expectativas das pessoas influenciam o
resultado final. Como esse processo acontece
em grandes organizações?
Há muitos que separam indivíduos de
organizações. Há alguns fatores nas organizações
que fazem com que a irracionalidade diminua,
à medida que elas crescem. As pessoas têm de
prestar contas das suas ações, há uma série de
procedimentos a seguir. Porém, há outros fatores
que vão na direção oposta dentro das empresas.
É o “pensamento de grupo”, por exemplo.
Pense no que acontece quando algumas pessoas
esperam que algo aconteça. Muitas vezes, elas
mudam o curso dos acontecimentos para fazer
com que essas coisas aconteçam, de qualquer
jeito, simplesmente porque esperavam que
acontecessem. Além disso, quando as organizações
crescem, as pessoas se comunicam muito mais
e a irracionalidade também cresce junto com
esses processos. Certas organizações amam tanto
algo que elas criaram, que param de prestar
atenção ao que acontece ao redor, às coisas que
elas não criaram. Isso pode gerar uma série de
consequências negativas, obviamente. Elas perdem
a noção do que ocorre no mundo.

Grandes empresas possuem centenas de
pessoas inteligentes. Elas deveriam aconselhar
as organizações a evitar decisões ruins. Mas,
dia após dia, empresas enormes podem
cometer erros muito grandes. Por quê?
Há muitas decisões sendo tomadas com base
em intuição, não em informação. Imagine uma
situação em que há várias pessoas na sala. Elas
estão conversando e têm uma série de convicções
sobre como as coisas funcionam. Elas não querem
ver nada além do que já sabem. Estão olhando tudo
apenas pelo lado positivo. O CEO bem-sucedido
está lá, tomou decisões certas no passado, as
pessoas confiam nele e ele confia nas pessoas. O
clima é de confiança. O terreno está preparado para
que decisões ruins sejam tomadas. A decisão, nesses
casos, está sendo baseada apenas em dados do
passado, não na situação do presente.
Parte da crise mundial se deve a avaliações
erradas de preços e de riscos. São erros que
se repetem muito ao longo dos anos, mas não
são evitados. Por quê?
Esses são erros que vemos hoje, não naquela
época (em que as avaliações sobre preços e riscos
estavam ocorrendo). É uma bolha. As pessoas veem
os preços das casas delas subindo. Você vê outras
pessoas fazendo dinheiro e quer fazer parte daquilo.
Quando os preços sobem, as pessoas querem
participar desse momento. É uma tendência natural.

Mundo Corporativo nº 39 Janeiro-Março 2013 • 13

Quando os preços caem, as pessoas entram em
pânico e querem vender tudo. É assim que nascem
as bolhas. De fato, as bolhas são muito fáceis de
criar. É incrível. Você mobiliza 20 pessoas, cria uma
situação de mercado e, rapidamente, surge uma
bolha. Isso é parte da natureza humana. Há pessoas,
como o investidor Warren Buffett, que entenderam
isso muito bem e passaram a agir no sentido oposto,
com base em dados, em informação. E isso tem
funcionado muito bem para pessoas como ele.
Nos seus livros, o senhor explica que os
preços estão mais ligados à memória do que
ao valor real dos produtos. O senhor poderia
explicar esse ponto?
Quando avaliamos o quanto estamos dispostos
a gastar em algo, pensamos em qual é o valor
daquilo. Mas isso não é muito fácil. Como avaliamos

“O corte de gastos tem muito apelo.
Em geral, sempre parece uma boa
estratégia. Mas, de fato, onde estão
as evidências? Cortar por cortar não
é a solução.”
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isso? Como avaliamos quanto prazer o objeto ou
a situação nos dá? Portanto, decidir quanto algo
vale, avaliar o seu valor, é um exercício muito difícil.
O que nós fazemos, então, é pensar em quanto
pagamos por aquilo antes. Assumimos que o valor
que pagamos antes é o valor certo, a coisa correta
a fazer. Isso é fácil, e nós continuamos fazendo isso.
Você pensa, por exemplo, em quanto gastou nas
últimas férias ou no carro, ou, ainda, em quanto
outras pessoas gastaram em uma determinada casa.
Isso se torna um padrão de comparação no qual
você baseia suas decisões.
Devido à crise econômica, muitas empresas e
governos passaram a adotar cortes profundos
de gastos e investimentos. Nos seus livros,
o senhor analisa os riscos das soluções que
parecem simples, especialmente as que
parecem baratas. Os cortes de gastos se
enquadram na sua análise?
O corte de gastos é um método que tem sido
aplicado para uma série de diferentes situações.
Porém, aplicar esse método nem sempre é uma boa
ideia. Ele tem sido utilizado em situações impróprias.
A mensagem é que vários problemas têm sido
criados por desperdício, e é tempo de parar com
isso. O corte de gastos, portanto, tem muito apelo.
Em geral, sempre parece uma boa estratégia. Mas,
de fato, onde estão as evidências? Esse método

vai permitir que a empresa atinja os resultados que
deseja? Cortar por cortar não é a solução.
Empresas como o Google e o Facebook
têm, ao mesmo tempo, excelentes
ambientes de trabalho e grandes resultados
financeiros. É possível estabelecer uma
relação entre os dois?
Essa questão é simples. É sobre motivação e
cuidado. Quando você tem pessoas que se sentem
amadas, elas tendem a amá-lo também. Existe
um conceito que se chama “contrato completo” e
“incompleto”. O contrato completo é quando você
pode especificar exatamente o que quer que outra
pessoa faça e pode recompensá-la por andar no
caminho esperado. Porém, nesta época de economia
do conhecimento, é muito difícil determinar
exatamente o que se espera de uma pessoa e o
que você quer que ela faça. Por isso, nós confiamos
em contratos incompletos. Nós esperamos que as
pessoas façam as coisas certas, nós precisamos
disso, mas é muito difícil determinar exatamente o
que elas devem fazer, o que é a coisa certa a fazer.
Se pensarmos bem, é um contrato semelhante a um
casamento. Você espera que a outra pessoa faça
as coisas certas. Vocês agem de tal maneira que,
juntos, as condições para que façam as coisas certas
surjam. Isso leva a uma segunda questão: como
fazer com que as pessoas se importem?

O que nós já sabemos é que as pessoas se importam
não quando sabem que estão sendo supervisionadas
ou que precisam fazer algo, mas quando elas
se sentem conectadas às outras, fazendo parte
daquilo no qual estão trabalhando, que o trabalho
é útil, quando apreciam o que fazem e quando há
flexibilidade. É por isso que essas empresas agem
dessa maneira. Isso permite que as pessoas passem
mais tempo no trabalho, se sintam conectadas à
empresa e se importem com o trabalho.
É possível usar a irracionalidade a favor
da empresa?
Se pensarmos nos métodos do Google e do
Facebook, já temos parte da resposta. Elas fazem
com que as pessoas se importem com o trabalho
para além do aspecto financeiro. Essas empresas
fazem com que as pessoas se sintam motivadas,
se sintam parte da organização. Fazem com que
as pessoas queiram ajudar outros da empresa. Elas
passam confiança às pessoas. Muitas empresas
pensam que as pessoas só estão interessadas no
dinheiro. Não é verdade. Empresas como o Google
e o Facebook têm compreendido a ampla variedade
de fatores que interessam às pessoas, como
satisfação pessoal e motivação. Quanto mais o
ambiente de trabalho dá às pessoas, mais as pessoas
devolvem ao ambiente de trabalho.
Alguns analistas afirmam que grandes
empresas, pela complexidade delas em si, são
um terreno fértil para a tomada de decisões
erradas. O que o senhor acha disso?
Todos os negócios vivem de largas doses de
irracionalidade, não apenas as grandes empresas.
Grandes organizações são menos ágeis e, por isso,
é complicado para elas mudarem ou tentarem
algo novo. Elas têm um processo mais lento.
Em empresas pequenas, aprender coisas novas
é mais fácil e rápido. Elas podem tentar coisas
diferentes e testar o que funciona e o que não
funciona. Eu não acho que a distinção seja entre
empresas racionais e irracionais. Em muitos casos,
os problemas nas grandes empresas estão mais
relacionados à falta de confiança, burocracia e
perda de tempo.
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Agenda 2020 Para gerenciar riscos com inteligência

Estratégias de
negócios em
rota de atenção
O apreço pelo risco é essencial
às estratégias de expansão
rumo à próxima década, em
meio a um cenário global
volátil. Mesclar o apetite pelas
oportunidades que o risco
traz a uma abordagem
inteligente na sua gestão
é uma habilidade cada
vez mais valorizada pelos
investidores entre as
práticas de governança.
Por Raphael Ferrari
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O

risco faz parte da natureza do capitalismo.
Contudo, ainda que ele seja inerente a toda e
qualquer atividade empresarial, a volatilidade
econômica global iniciada em 2008, nos
Estados Unidos, e que ainda perdura, hoje
centrada na União Europeia, tem tornado
empreendedores e, sobretudo, investidores cada vez menos afeitos
ao risco. Segundo dados da Bloomberg, em maio de 2008, a soma
das ações negociadas nas 52 Bolsas de Valores ao redor do globo
valia US$ 57 trilhões. Hoje, quase cinco anos depois, esse montante
é de aproximadamente US$ 47 trilhões.
Nesse cenário, o mercado tem valorizado, cada vez mais, empresas
com boas práticas de governança corporativa no momento de tomar
decisões sobre onde investir. A transparência das informações é
considerada uma das respostas mais sólidas que as organizações
podem dar para reduzir o temor que ainda paira no ambiente
econômico – sem, evidentemente, comprometer o que é estratégico
ou a competitividade do negócio. E, dentro das melhores práticas
de governança, a inteligência em gestão de riscos tem sido
fortemente reconhecida pelos investidores. No Brasil, por exemplo,
as empresas classificadas no índice destinado às organizações com
as mais reconhecidas práticas de governança corporativa (IGC), da
BM&FBovespa, mostram um desempenho no valor de suas ações
até 70% maior do que as que compõem o Ibovespa.
Um reconhecimento que, segundo Alex Borges, sócio da área de
Consultoria da Deloitte e especialista em gestão de riscos, tem
incentivado mudanças e demonstrado o reconhecimento do mercado
por meio da valorização das organizações. “Há cada vez mais a
preocupação com o aperfeiçoamento dos processos de gestão de
riscos e o fortalecimento das estruturas de controle interno”, afirma.
Uma gestão necessária
Maria de Fátima Nascimento, gerente de Riscos e Sistemas de
Gestão da Votorantim Cimentos, pondera que uma estrutura
completa de avaliação de riscos aumenta o valor de mercado de uma
empresa ao mostrar o quanto está madura e capaz de transformar
riscos em oportunidades. “É fundamental tratar o risco com seriedade
e se preparar para mitigá-lo. Para isso, o management da empresa
precisa entender que os riscos futuros devem ser trabalhados hoje,
no presente”, completa.
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“Há cada vez mais uma preocupação
com o aperfeiçoamento dos processos
de gestão de riscos e do fortalecimento
das estruturas de controle interno.”
Alex Borges, sócio da área de Consultoria da Deloitte e especialista
em gestão de riscos

Para Gilberto Costa de Souza, gerente de Gestão
de Riscos da CPFL Energia, a previsibilidade é
fundamental nessa área. “Quando mostro para os
acionistas quais as dificuldades que podem atrasar
uma entrega, por exemplo, estou agregando
valor para a empresa”, destaca. Da mesma forma,
conhecer e mitigar os riscos trazem mais benefícios
do que apenas evitar a sua consumação. “O processo
de gestão de riscos pode garantir, ainda, a captação
de recursos em condições mais favoráveis”, completa
Mario Filipini, diretor de Riscos da Embraer.

Como está a gestão de riscos no Brasil

Apoio à governança da organização

Uma pesquisa organizada pela Deloitte com empresas
que atuam no País mostra um claro interesse das
organizações em ampliar as atividades de gestão
de riscos. Para as que mostraram um apetite em
desenvolver atividades relacionadas ao tema no
último ano (72%), o aprimoramento e a integração
de diversos aspectos de gestão da empresa (80%)
é o principal fator indicado. Porém, as organizações
também apontam que muito ainda precisa ser
feito para avançar. Do total de participantes, 83%
demonstram ainda não ter práticas de governança
corporativa em um estágio maduro.

Avaliação das práticas de governança corporativa das empresas (em %)
17
25

Estamos em estágio inicial
Precisamos melhorar
Estamos avançando
Atingimos um estágio maduro

28
30

Apetite pelo risco
Interesse atual pelo desenvolvimento
de atividades de gestão de riscos em
relação ao último ano (em %)
4

Fatores relacionados ao maior interesse pelo desenvolvimento
de atividades de gestão de riscos em relação ao último ano (em %)

1

23

72

Aprimoramento e integração de diversos
aspectos de gestão da empresa

80

Ocorrência de perdas inesperadas

10

Aspectos regulamentares (exemplos:
Lei Sarbanes-Oxley, CVM 509)
Não aplicável

Maior
O mesmo
Menor
Não sei
Fonte: pesquisa “Inteligência em gestão de riscos” (Deloitte, 2012)
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Borges, da Deloitte, aponta, entretanto, que
a maior parte dos executivos ainda desconhece
os riscos e, aqueles que são percebidos, são vistos
como algo negativo pelas organizações, que
muitas vezes desperdiçam as oportunidades
inerentes a eles. “O risco, em alguns casos, está
sendo uma surpresa e isso não pode acontecer”,
resume. Ele ressalva que a empresa “pode até
ter uma surpresa quanto ao valor que ele representa
ou o custo para mitigá-lo, que pode ser maior do
que o esperado. Porém, não quanto à existência
de um risco”.
Souza, da CPFL Energia, destaca, contudo, que
não é eficiente saber, somente, se um risco é alto
ou baixo. As organizações precisam considerar
a avaliação do risco como o desvio, positivo ou
negativo, do resultado esperado e medir seu
impacto não somente financeiro, mas também
considerando os recursos e o tempo, de acordo
com as diretrizes corporativas e o impacto dessa
variação nas demais operações da empresa.

Uma forma de encarar a avaliação de riscos é
compará-la à realização de um check-up médico
anual. Os exames não vão garantir a imunidade do
paciente a doenças ou livrá-lo de problemas, mas
criam um histórico para prevenir eventualidades.
Ou, nas palavras de Mercedes Marina Stinco,
coordenadora da Comissão de Gerenciamento
de Riscos Corporativos do Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC), “apesar de
torcermos para o melhor, estamos preparados
para o pior”.
Panorama da prática no Brasil
As empresas parecem começar a entender essa
lógica, mas ainda resta um longo caminho a seguir.
A pesquisa “Inteligência em gestão de riscos”
(veja mais no quadro da página ao lado), realizada
pela Deloitte, mostra que 72% das organizações
entrevistadas ampliaram seu interesse pelo
desenvolvimento de atividades de gestão de riscos
entre 2011 e 2012. Por outro lado, o estudo aponta
que ainda há muito há ser feito, já que 83% das

Mercedes Stinco
(à esq.), do IBGC: método
e consistência para
disseminar as práticas
de risco dentro da
organização
Gilberto Costa de Souza,
da CPFL Energia: mapear e
apontar ao acionista quais
são os riscos dos projetos
são meios de agregar
valor à empresa
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empresas avaliam não estar em um estágio maduro
de governança corporativa e 59% relatam não ter
um comitê de gestão de riscos. Além disso, 61%
das respondentes classificam o trabalho de definição
clara dos indicadores de risco como “irregular,
insuficiente ou desconhecido”.
Virar esse jogo não é tarefa fácil. Ronaldo Fragoso,
sócio-líder da área de Consultoria em Gestão
de Riscos Empresariais da Deloitte, acredita que
a preocupação com a questão estratégica está
mudando o perfil dos profissionais do setor, que
já não se atêm somente a riscos operacionais.
Ele argumenta que gerir riscos engloba, também,
preservar a relação de qualidade com os públicos
de interesse, aumentar o valor aos acionistas e
aprimorar os padrões de governança.
Para Fragoso, cabe ao topo da pirâmide
da organização definir as linhas de atuação,
a tolerância e o apetite aos riscos. “É um ciclo
constante de avaliação, preparação, implementação
e monitoramento.”

Mario Filipini, da Embraer:
gestão de riscos para
captar recursos em
condições mais favoráveis
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Por outro lado, Mercedes, do IBGC, defende que
não há, realmente, a necessidade de mudar a
cultura das empresas para adicionar algo novo. “As
grandes empresas são vencedoras, que já fazem,
em algum grau, uma gestão de riscos”, argumenta.
“Só é necessário mostrar isso para a equipe e treinar
para que o trabalho seja feito com método, de
forma consciente”. O fato é que, principalmente
frente à volatilidade do cenário econômico atual,
a adoção de processos de avaliação de riscos é
indispensável.
Um mapa dos riscos externos
Ao falar de inteligência em gestão de riscos, as
empresas procuram olhar não apenas internamente,
mas também para o cenário externo, se precavendo
de fatores como a flutuação do câmbio, as questões
regulatórias e até mesmo a entrada de novos
competidores no mercado. Porém, quais são os
principais riscos para as empresas brasileiras?
A Deloitte realizou um levantamento sobre as
principais adversidades enfrentadas por algumas
das maiores empresas brasileiras, aquelas listadas

Os riscos mais reportados
Os principais grupos de riscos mapeados e divulgados pelas empresas brasileiras com ações na Bolsa de Nova York
Cenário econômico

Concorrência

Fatores de mercado

Geopolítica

Redução ou instabilidade da
atividade econômica global
e local, natureza cíclica das
indústrias, eventuais mudanças
na política monetária e
inflação

Concorrência mais acirrada,
novos competidores, fusões e
aquisições de empresas

Impactos e instabilidades
econômicas decorrentes
da variação na taxa de
câmbio, na taxa de juros e
no comportamento dos
mercados emergentes

Mudanças econômicas e
nas condições de mercado
(especialmente na América
Latina) e redução da demanda
de produtos ou serviços do
Brasil, em função de alterações
em aspectos políticos e/ou
econômicos locais

Recursos humanos

Regulamentação

Dificuldade para recrutar e
manter pessoal qualificado,
bem como em reter
executivos seniores

Mudanças nas
regulamentações de
mercado, legislações
vigentes, barreiras para
exportações, importações
de produtos e serviços e
aumento das exigências por
segurança

Planejamento e
disponibilidade de capital
Ausência ou insuficiência
de capital para aquisições e
realização de investimentos
em expansão de novos
negócios, além de inadequado
acompanhamento dos
programas de investimentos

Reputação e relacionamento
com acionistas
Conflito de interesses e
relacionamento com partes
relacionadas

Meio ambiente, saúde
e segurança
Não atendimento às
regras ambientais, novos
requerimentos e restrições
das agências ambientais

Segurança de informações
Problemas nas áreas de
segurança, proteção e
inteligência das informações,
falha nos sistemas
operacionais e interrupção
ou descontinuidade de
operações

Fonte: estudo “FPI Filers – Risk Intelligence Map”, disponível em “Inteligência em gestão de riscos” (Deloitte, 2012)
O relatório completo desses estudos pode ser conferido em www.deloitte.com.br

como emissoras de ações estrangeiras no mercado
de capitais dos Estados Unidos, ou FPIs (sigla em
inglês para Foreign Private Issuers), e que são
responsáveis por 60% do total movimentado na
BM&FBovespa, cerca de R$ 1,5 trilhão. O estudo
descobriu que os cinco riscos mais reportados
(veja no quadro acima a lista completa) são,
justamente, relacionados às questões externas.
Na ordem, fatores de mercado, cenário econômico,
regulamentação, concorrência e geopolítica são
os riscos que mais “incomodam” as FPIs brasileiras.
“Mudanças econômicas internas e externas,
assim como questões regulatórias, influenciam a
percepção dos riscos. A capacidade de se antecipar
às ameaças e de se adaptar é essencial no mundo
de hoje”, observa Fragoso, da Deloitte.
Prova, na opinião de Filipini, da Embraer, de
que os riscos externos não devem ser desprezados.
“Para todos os riscos mapeados, devem existir
ações de mitigação, como iniciativas estruturadas
com os órgãos reguladores, mapeamentos de
novos competidores e ações de proteção ao

“Mudanças econômicas internas
e externas, assim como questões
regulatórias, influenciam
significativamente a percepção
dos riscos. A capacidade de se
antecipar às ameaças e de se adaptar
é essencial no mundo de hoje.”
Ronaldo Fragoso, sócio-líder da área de Consultoria em Gestão de Riscos
Empresariais da Deloitte

câmbio.” Em outras palavras, sempre há
uma forma de as organizações articularem uma
maneira inteligente de prevenir e desenvolver
ações para aproveitar os benefícios de se expor
– desde que de forma estruturada – aos riscos
empresariais.
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Agenda 2020 A transição do saber nas empresas

Geração que vai,
conhecimento
que fica
Com tantos jovens chegando cada vez mais
cedo à liderança das empresas, a questão que
desponta é se elas estão conseguindo promover
uma transição adequada do conhecimento.
Como garantir que a experiência de executivos
maduros que hoje se aposentam seja
compartilhada com as novas gerações?
Por Luciano Feltrin
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P

lanejar o futuro de uma organização
requer atenção a muitos pontos,
que se concentram cada vez mais
na gestão de seu capital humano.
A perenidade dos negócios depende
sempre das pessoas que vão
desenvolvê-lo e, principalmente, do conhecimento
que elas realmente detêm para colocar em prática.
Há, no momento, uma movimentação crucial
no perfil das lideranças das empresas, em razão de
uma natural transição das gerações no comando:
a saída, do topo da estrutura organizacional,
de executivos com larga experiência – a maioria
rumando para a aposentadoria – e a chegada de
novos líderes, cada vez mais jovens, dominando
um universo de ferramentas que não existiam há
poucos anos e introduzindo novos modelos de
interação.
Com uma nova geração ascendendo cada vez mais
cedo aos postos mais altos das empresas, a questão
que fica é se esses jovens contam com a bagagem
e os tipos de competência necessários para exercer
suas atribuições. Será que a experiência prática
acumulada pelos líderes maduros que hoje estão
deixando suas funções será aproveitada de alguma
forma pelas empresas? Seria o caso de simplesmente
desconsiderá-la, já que o mundo vem mudando
mesmo tão rapidamente? As empresas estão sendo
capazes de estabelecer uma transição sustentável
no nível de suas lideranças, que evite rupturas de
consequências imprevisíveis e garanta
a continuidade dos negócios?
O dilema está longe de ser novo. Nos Estados
Unidos, já se discute esse fenômeno há cerca de uma
década, dada a preocupação com a aposentadoria
dos chamados baby boomers, os nascidos nas duas
décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial –
quando o país teve a maior taxa de natalidade da
história – e que começaram a se retirar recentemente
dos postos de trabalho. Trata-se de uma massa de
executivos experientes que hoje levam consigo uma
rica história de conhecimentos que talvez jamais seja

compartilhada com as gerações mais novas que vão
ocupando seus lugares.
A questão é que, agora, a transição das lideranças é
um problema também de países emergentes, como
o Brasil. Celia Reis, diretora da área de Consultoria
da Deloitte e especialista na gestão de capital
humano, avalia que um bom ponto de partida para
garantir essa transição de forma bem-sucedida
passa por criar mecanismos que assegurem que o
conhecimento saia dos campos teórico e tácito para
o explícito. “Só assim é possível internalizar e dividir
cultura e conhecimento empresariais, vitais para a
manutenção e a prosperidade do negócio”, acredita.
Ao adotar formas de tornar explícito o
conhecimento, o objetivo das empresas é evitar
aquele que é considerado por especialistas um erro
clássico quando se fala de processos de transição.
O equívoco está em acreditar, mesmo que apenas
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intuitivamente, que os profissionais, isoladamente,
são mais importantes do que a própria organização.
“Há lideranças que se agarram a processos,
pessoas e equipes que deram certo para resistir às
mudanças. É preciso entender que o sucesso do
passado não pode ser usado para criar a inércia de
hoje, que fatalmente impactará a competitividade
futura da companhia”, recomenda Maria Teresa
Roscoe, professora da Fundação Dom Cabral (FDC).
Na visão da acadêmica, um antídoto eficiente
para reduzir lacunas de conhecimento e evitar
que a empresa seja sacrificada durante e após a
passagem de um líder para outro é definir, com
clareza, a quem caberá o papel de guardião do
desenvolvimento da cultura empresarial. Uma
forma de viabilizar isso é formar uma equipe de
liderança, orientada e monitorada estrategicamente
por diretores ou pelo conselho de administração.
“Essa estrutura é a responsável por equilibrar
compartilhamento de cultura com visão do amanhã.
Assim como é importante que os atuais líderes
aceitem sugestões dos mais jovens, também é
fundamental que as novas gerações saibam, por
meio de experiências concretas, que, se a empresa
conseguiu se tornar um gigante em seu segmento,
Jorge Cenci, da Senior
Sistemas: transição
baseada em troca de
informações e experiências
com o novo presidente

não foi por passe de mágica, mas por causa de
muito trabalho, conhecimento e organização.”
Para tornar esse compartilhamento possível, algumas
empresas chegam até mesmo a criar “rituais
corporativos”. “Podem ser reuniões ou apenas
eventos datados, que tragam à tona acontecimentos
emblemáticos na história da companhia e que
deixem clara a importância da atuação dos líderes
e de seu conhecimento”, explica Maria Teresa.
Segundo ela, para que tenham efeitos práticos no
dia a dia e no engajamento da equipe, é preciso que
os encontros desse tipo também olhem para a frente.
“É necessário falar do passado, do presente e de
que forma a companhia espera estar preparada para
lidar com demandas e tecnologias que estão por vir,
sempre tendo em mente o dinamismo que os novos
tempos exigem. Hoje, não há empresa, de qualquer
tamanho e setor, que não precise se preocupar em
como serão seus negócios no futuro”, alerta.
O papel do líder em saída
Independentemente do caminho e das ferramentas
escolhidas pela organização para preencher as
lacunas que surgem ao longo da troca de lideranças,
é fundamental que haja engajamento do líder atual.
Afinal, ninguém está mais preparado para a tarefa,
por dominar processos e acumular conhecimentos
sobre o negócio. Uma forma simples de fazer essa
lição de casa é transformar o atual presidente da
empresa em uma espécie de “mentor” do futuro
ocupante do cargo. Foi esse o método encontrado
pela Senior Sistemas, uma empresa do setor de
tecnologia, quando seu então comandante, Jorge
Cenci, começou a se preparar para deixar o cargo,
há aproximadamente cinco anos.
Após acertar a contratação do novo executivo,
Carlênio Castelo Branco, começou uma nova etapa
na organização. A partir daí, em um processo que
durou cerca de quatro meses e cujos principais
objetivos foram alinhar os processos e garantir
uma mudança estruturada e sem perda de
conhecimentos, Castelo Branco passou a se reunir
com equipes internas, diretores e gerentes e fazer
visitas a clientes e canais de distribuição – sempre
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“Algumas empresas acham que conhecimento
é poder e preferem não estruturá-lo de forma clara,
o que dificulta e, muitas vezes, impede que ele
chegue às camadas de base da companhia.”
Celia Reis, diretora de Consultoria da Deloitte e especialista em gestão de capital humano
acompanhado por Cenci. “A forma como agimos
durante esse período, propondo conversas abertas
e discussões sobre todas as características da
empresa, foi um caminho bem certeiro.”
A transição, finalizada no primeiro trimestre de
2012, quando Cenci completou 22 anos na
empresa, contou com outro elemento que não
deve ser desprezado quando se trata de conservar
e compartilhar o conhecimento de líderes com as
novas gerações. Isso porque o antigo presidente não
deixou a empresa. Saiu de cena no dia a dia, mas
passou a ocupar uma função estratégica. “Deixei o
cargo para assumir a presidência do conselho, que
tem a missão de continuar protegendo e valorizando
o patrimônio humano e material, bem como
maximizar o retorno do investimento.”

por seu pai. “É uma maneira de acompanhar a
empresa e se preparar para ser diretor ou mesmo
apenas um acionista atuante no futuro. Além disso,
é uma forma de contribuir com seu conhecimento,
pois já está na companhia há oito anos”, diz
Fernando Simões, o pai à frente da empresa.
Com 45 anos e sem planos de aposentadoria no
horizonte de médio prazo, o executivo acredita que o
alinhamento à cultura corporativa é algo que deve ser
valorizado como forma de preservar o conhecimento
corporativo e perenizar a empresa. A busca constante
por esse entrosamento também evita que aconteçam
perdas significativas com a troca de líderes, avalia
Simões, que preside a JSL desde 2009, quando seu
pai e fundador passou o bastão.

Fernando Simões, da JSL
Logística: próxima geração
da família acompanha de
perto os negócios para
facilitar a transição do
conhecimento

Preparação de longo prazo
Não há dúvidas, aliás, de que um conselho de
administração atuante pode ter papel de destaque
quando o assunto é evitar que conhecimentos,
processos e talentos se percam pelo caminho
quando a organização deixa de contar com uma
de suas lideranças. É por esse motivo que algumas
empresas, sobretudo aquelas com boas práticas
de governança corporativa, escolhem membros da
família fundadora ou do grupo controlador para
estar entre os conselheiros.
Esse é o caso da empresa de prestação de serviços
da cadeia logística JSL. Considerado por muitos
a maior aposta para suceder o comando da
organização, Fernando Antonio Simões Filho, hoje
com apenas 25 anos, ganhará em breve um assento
no conselho da empresa, atualmente comandada
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A busca pelos líderes do futuro

U

ma das principais formas para
impedir que a aposentadoria
de líderes com décadas de bagagem
cause um apagão nas empresas é
valorizar os talentos dentro da própria
casa (leia mais sobre o tema na
edição 35 de Mundo Corporativo).
A receita, nesse caso, é apostar no
convívio e na troca de conhecimento
de longo prazo como forma de
garantir a transferência efetiva e
permanente de conhecimento.
A Alcoa, uma das líderes mundiais
na produção de alumínio, adota um
modelo para mitigar o risco de que
as trocas de liderança enfraqueçam
a organização. “Grande parte de
nossas sucessões é feita internamente,
com líderes que estão sendo
preparados desde sua formação

dentro da cultura da empresa”, explica
Vania Akabane, diretora de Recursos
Humanos da empresa.
Após mapear os possíveis sucessores, o
próximo passo dentro da organização
é levantar pontos que precisam ser
aprimorados no candidato e trabalhar
para que ele esteja pronto para
avançar na carreira.
“Dessa forma, quando sabemos
que um colaborador passará por
uma mudança ou alocação, seja por
aposentadoria, promoção ou retenção,
focamos no desenvolvimento e na
preparação do colaborador direto
na linha de sucessão, garantindo
com antecedência que ele esteja
capacitado para a posição que
assumirá”, exemplifica.

Vania Akabane, da Alcoa: futuros líderes são preparados
dentro da cultura da empresa

Transmissão permanente
Outra barreira importante que as empresas
encontram pela frente quando o objetivo é
perenizar cultura corporativa diz respeito à
capacidade de transferir conhecimento às
mais diversas camadas hierárquicas. “Algumas
empresas acham que conhecimento é poder e
preferem não estruturá-lo de forma clara, o que
dificulta e, muitas vezes, impede que ele chegue
às camadas de base da companhia”, constata
Celia, da Deloitte.

em temas institucionais ou relativos ao negócio,
como produtos, para testar suas habilidades
e desafiá-los”, explica Márcia Fernandes,
diretora Corporativa de Relações Humanas
e Comunicação da empresa. Segundo a
executiva, a troca de conhecimentos é mais
simples na ponta de cima da hierarquia, entre
a chamada alta liderança, composta por
diretores e pelo presidente, que conhecem
mais de perto os anseios e planos estratégicos
da organização.

Para motivar e identificar líderes, transferindo
conhecimento entre colaboradores de níveis
hierárquicos mais baixos, a Promon, do ramo de
engenharia, mantém uma agenda ininterrupta
de projetos que colocam funcionários dos mais
diversos escalões e a liderança na mesma
mesa de reunião. “É uma forma eficiente de
envolver jovens, paralelamente à sua rotina,

Para as empresas que querem chegar à próxima
década garantindo consistência e perenidade,
pensar nas pessoas que vão liderar o processo é
fundamental. Os ciclos de transição de gerações
no topo da hierarquia organizacional se tornaram
um tema estratégico, do qual a competitividade
e a perenidade dos negócios da organização
dependerão muito.
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Agenda 2020 Por dentro da sociedade brasileira do futuro

Tempo que corre
O envelhecimento da população e o aumento na expectativa de
vida vão impactar fortemente o mercado de seguros e previdência
privada nas próximas décadas. A antecipação será fundamental às
empresas do setor que quiserem crescer em meio às transformações
na parte de cima da pirâmide etária do País.
Por Renata Ruffato

A

vanços da medicina, produtos
e serviços que favorecem
hábitos mais saudáveis,
melhores condições de trabalho
e, em países como o Brasil,
estabilidade econômica e maior
acesso ao consumo de bens essenciais – esses
são alguns dos fatores que contribuíram para o
avanço rápido da expectativa de vida. Viver mais
é uma tendência global, mas o envelhecimento
da população brasileira acontece em ritmo mais
acelerado do que em outros mercados.

O crescimento do número de idosos no País é de
3,4% ao ano, contra a taxa de 2,2% da população
em geral. O novo índice de esperança de vida
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) é de 74 anos. Meio século atrás,
nossa marca média era de apenas 48 anos. Em 2050,
devemos atingir os 80 anos. O Brasil é hoje um país
envelhecendo: já são 23,5 milhões de pessoas com
60 anos ou mais. Esses são alguns dos números que
traduzem as mudanças bruscas na pirâmide etária da
sociedade brasileira, que serão percebidas de forma
mais direta ao longo das próximas décadas.
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“São alterações muito rápidas, que impactam
a sociedade e a economia e precisam ser
acompanhadas por transformações em todas
as áreas. Entre os mercados mais atingidos pelo
envelhecimento populacional, certamente estão
os de seguros e previdência”, diz João Batista da
Costa Pinto, sócio da prática Atuarial da Deloitte.
“Espera-se das seguradoras soluções que vão
além de driblar os elevados riscos atuariais. Quem
se adequar rapidamente encontrará espaço para
crescer”, aposta.

Lúcio Flávio de Oliveira,
da Bradesco Vida e
Previdência: é preciso
fomentar uma cultura
de pensar e investir no
longo prazo

Pela primeira vez, surge uma geração brasileira
preocupada com sua velhice. Para Lúcio Flávio de
Oliveira, presidente da Bradesco Vida e Previdência,
o momento é único para a indústria seguradora.
“Temos que repensar produtos e melhorar a
precificação para garantir equilíbrio econômico e
qualidade de vida ao idoso das próximas décadas.
Mais do que isso, o mercado tem a grande
oportunidade de construir e consolidar uma
cultura de longo prazo, baseada na educação

financeira”, acredita. “Vivemos anos sob a memória
inflacionária. Conquistamos estabilidade e confiança
no País. A isso, soma-se o aumento da expectativa
de vida. Ou seja, o cenário é propício para mostrar
aos brasileiros a importância de planejar seu futuro”,
complementa.
Mesmo com projeções de crescimento da
população idosa, o mercado segurador brasileiro
tem poucos produtos voltados para esse público.
A Zurich Seguros oferece a “Proteção Melhor
Idade”, que cobre acidentes domésticos, fraturas
e queimaduras – ocorrências mais frequentes
em pessoas de idade avançada. Bradesco e
Metlife têm seguros de vida voltados para pessoas
“60 mais”. A Porto Seguro disponibiliza o Porto
Seguro Auto Sênior para condutores a partir
de 60 anos. Mesmo assim, existe um mar azul
a ser explorado pela indústria seguradora, um
setor que deve dobrar de tamanho em 25 anos,
segundo estimativas da Confederação Nacional
de Seguros (CNSeg).
Quanto mais a população envelhece, menos
jovens existem para equilibrar os gastos com a
saúde. “O setor de seguro-saúde trabalha com
valores médios ou faixa etária: a última faixa não
pode ser maior do que seis vezes a primeira.
As pessoas mais jovens subsidiam os mais velhos.
Mas, com a carteira de clientes envelhecida, é difícil
driblar o encarecimento dos planos”, avalia João
Batista, da Deloitte. “Na saúde, especialmente,
precisamos ter atenção e competência para
precificar: comprar o risco de forma a atender a
necessidade do cliente, sem deixar de responder
ao acionista de forma satisfatória”, afirma Oliveira,
da Bradesco Vida e Previdência.
Para ajudar nessa difícil equação, algumas ideias
já estão em andamento. “Acreditamos que um dos
caminhos é o seguro-saúde com coparticipação,
que é a efetiva contribuição financeira do segurado
no atendimento médico prestado”, afirma Eduardo
Vidigal, diretor da Marítima Seguros, empresa
que já trabalha com esse formato. O executivo
também cita como opção o modelo de franquias,
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Eduardo Vidigal, da
Marítima Seguros: aposta
no modelo de seguro-saúde
com coparticipação

tal qual acontece nos seguros automotivos.
“É uma possibilidade para daqui alguns anos, mas
a implantação da franquia depende de análise e
aprovação por parte do órgão regulador.”
O desafio do setor é grande e requer um conjunto
de ações que visa à melhor utilização dos planos e
dos métodos de prevenção de doenças e qualificação
do atendimento. “O cenário ao mercado de saúde
é complexo porque as soluções dependem das três
frentes envolvidas: operador, prestador de serviços e
usuário. Sem o comprometimento de todos, o custo
pode sair do controle em pouco tempo”, acredita
João Batista, da Deloitte.
Produtos para a terceira idade
O modelo de previdência social no Brasil se baseia
no financiamento da aposentadoria dos mais velhos
pelos trabalhadores ainda na ativa. Porém, com uma
população em processo rápido de envelhecimento,
o sistema claramente não se sustenta – e isso
está prestes a acontecer. Nesse cenário, é preciso
pensar em um complemento de renda no futuro e
a previdência privada caminha para se tornar item
de primeira necessidade, pelo menos para os que
planejam uma velhice com um mínimo de conforto
e tranquilidade.
Dados da Federação Nacional de Previdência Privada
e Vida (FenaPrevi) mostram que, no acumulado de
2012 até setembro, em relação ao mesmo período
do ano anterior, o volume de aportes em previdência
complementar cresceu 29%. A mesma entidade
prevê um mercado ainda mais aquecido a partir
deste ano, com crescimento médio de 35%, “desde
que confirmadas as expectativas de estabilidade da
taxa básica de juros da economia brasileira”, reitera
Osvaldo Nascimento, vice-presidente da FenaPrevi,
em nota divulgada pela imprensa. O presidente
da Bradesco Vida e Previdência acompanha as
previsões otimistas, mas lembra que o mercado
ainda é tímido, se comparado com outros países.
“O potencial econômico brasileiro, junto com
a expectativa de vida crescente, possibilita um
crescimento ainda maior do setor de previdência
privada”, analisa Oliveira.

Para os próximos anos, o mercado de seguros
de pessoas apresenta reais oportunidades de
crescimento, desde que aumente a oferta de
produtos diferenciados, como tipos de cobertura
específicos, de acordo com cada faixa etária ou com
a necessidade do indivíduo. “Seguros que agreguem
serviços e assistências são outra tendência”, diz
Oliveira, da Bradesco Vida e Previdência.
Abre-se cada vez mais mercado para o mix de
seguros e previdência, o seguro de vida com
cobertura por sobrevivência, o VGBL (Vida Gerador
de Benefício Livre), que permite ao segurado
resgatar as reservas depois de certo período. No
entanto, a questão “idade” ainda é um limitador.
“A maioria do setor limita novas entradas até 60
anos, ou seja, ainda olha para pessoas maduras
como velhas. É preciso fazer adaptações inteligentes
e repensar o modelo e o processo de avaliação de
riscos com a mesma velocidade das transformações
da sociedade”, avalia Marcio Magnaboschi, diretor
executivo de Vendas da Metlife.
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“O cenário ao mercado de saúde é complexo porque
as soluções dependem das três frentes envolvidas:
operador, prestador de serviços e usuário. Sem o
comprometimento de todos, o custo pode sair do
controle em pouco tempo.”
João Batista da Costa Pinto, sócio da prática Atuarial da Deloitte

Aprendendo a planejar o futuro
Pesquisas mostram que o número de empregos
formais para brasileiros a partir de 60 anos cresceu
mais do que nas demais faixas etárias nos últimos
anos. E a tendência é que aumente em cinco vezes
o número de idosos em cargos de direção até
2020, quando os mais velhos serão responsáveis
pelo aumento anual de 2,4 pontos percentuais do
Produto Interno Bruto (PIB) per capita do País.
Fábio Morita, da Porto
Seguro: necessidade de
repensar a avaliação de
riscos com a mesma
velocidade das
transformações da
sociedade

Se olharmos mais adiante, o cenário não parece
tão animador e os desafios vão se multiplicar.
Viveremos o pós-bônus demográfico, quando
o fenômeno caracterizado pelo aumento da
população economicamente ativa, que deve
perdurar no País até 2030, começará a arrefecer,
com o aumento da população idosa.
Dados da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) preveem
que, em 2050, haverá 2,5 brasileiros com “idade
laboral” (entre 20 e 64 anos) para cada brasileiro
“idoso”. Hoje, essa equação é de 8 para 1 (ver
gráfico na pág. 31). Nesse futuro não tão
distante, aumentará a importância de produtos
financeiros que ajudem as pessoas a enfrentarem
o ônus da longevidade.
Como reflexo, crescem a importância e as
responsabilidades do mercado segurador.
“O envelhecimento populacional e as altas taxas
de juros em queda forçam as companhias a
serem cada vez mais flexíveis, fugirem da
linearidade para calcular riscos e trabalharem
com o aumento da expectativa de vida em
alguns meses a cada ano”, alerta João Batista,
da Deloitte.
Será preciso atenção e competência na gestão
de riscos, visando atender tanto aos clientes
quanto aos acionistas – um equilíbrio difícil, mas
vital. Para Fábio Morita, diretor de Vida e Previdência
da Porto Seguro, o principal entrave para os
próximos anos está mesmo nos cálculos de riscos.
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Revolução no topo
Em 2050, a parte de cima da pirâmide etária do Brasil será completamente diferente dos dias atuais. Já tendo passado pelo
bônus demográfico, fenômeno que deve perdurar no País até 2030, a população brasileira idosa deve crescer substancialmente,
acompanhada do aumento da expectativa de vida ao nascer. Essa realidade deve impactar desde já as estratégias de negócios
do setor de seguros e previdência.

Pirâmide invertida
Composição da população brasileira (em milhões de pessoas)
Mulheres

Em 2010

Homens

Em 2050

Idade

Idade

80 ou mais
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Um Brasil que vive mais
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74,1
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80,0

Fonte: Research – Deloitte (a partir da consolidação de dados do IBGE e OCDE)

“Eles precisam mudar para acompanhar o aumento
acelerado da expectativa de vida”, acredita. “Outro
motor do desenvolvimento do nosso negócio é,
sem dúvida, uma economia estável”, pondera. Um
futuro melhor para os brasileiros longevos e também
para a indústria de seguros e previdência passa,

inevitavelmente, por mudanças na forma de lidar
com as finanças pessoais. Como diz Lúcio Flávio,
da Bradesco Vida e Previdência: “todos nós somos
responsáveis por despertar a discussão sobre a
longevidade e fomentar a cultura de investimentos
de longo prazo”.
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Agenda 2020 Meios para impulsionar a logística nacional

Novos rumos pela
competitividade
Os modelos alternativos de financiamento se
mostram cada vez mais interessantes para acelerar
o desenvolvimento da infraestrutura logística
nacional. Com regimes de concessão, financiamentos
multilaterais ou PPPs, governo e iniciativa privada
decidem sobre o melhor caminho em benefício
de nossa competitividade.
Por Gleise de Castro
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A

s obras de infraestrutura de
transporte de que o Brasil tanto
precisa, para devolver aos
produtos brasileiros a parcela
da competitividade roubada a
cada ano por estradas precárias,
capacidade portuária insuficiente e escassas
ferrovias e hidrovias, demandam um volume de
recursos que o orçamento público não comporta.
Levantamento da Confederação Nacional do
Transporte (CNT), realizado em 2011, mostra que
seriam necessários R$ 405 bilhões para executar 748
projetos prioritários em todos os modais e obras de
integração multimodal. O orçamento federal para
investimentos em transporte fica muito distante
disso. Em 2012, somou apenas R$ 23 bilhões, dos
quais o governo conseguiu executar só R$ 10,3
bilhões, o que revela outra vulnerabilidade na
aplicação dos recursos públicos: a dificuldade de
administrá-los.
Para atingir os aportes necessários, o governo
pode optar pela participação da iniciativa privada,
por meio do regime de concessão ou de Parcerias
Público-Privadas (PPPs). “O cenário de investimentos
necessários para a infraestrutura do País é muito
amplo e, ao mesmo tempo, o governo tem
outras obrigações a cumprir. Por isso, a busca
por alternativas de recursos privados, seja por
meio de concessões ou PPPs, é crescente”, diz
Reinaldo Grasson de Oliveira, sócio da área de
Corporate Finance da Deloitte. O governo pode
também recorrer a linhas de crédito de organismos
multilaterais, como o Banco Mundial (Bird), o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
a Corporação Andina de Fomento (Caf) e o Japan
Bank for International Cooperation (JBIC). Ou
combinar essas alternativas com recursos disponíveis
no orçamento público e eventuais sobras de caixa.
Em agosto de 2012, o governo lançou um pacote
para começar a reduzir o déficit de infraestrutura
de transporte, com investimentos previstos de R$
133 bilhões, ao longo dos próximos 25 anos. A
meta é construir e recuperar 7,5 mil quilômetros
de rodovias e 10 mil quilômetros de linhas férreas.

Dois complementos, divulgados em dezembro de
2012, acrescentaram mais R$ 54,2 bilhões, até
2017, para o setor portuário, e R$ 11,4 bilhões
para os aeroportos do Galeão (Rio de Janeiro) e
Confins (Belo Horizonte). A esses valores, se somam
os R$ 16,1 bilhões previstos para os aeroportos
de Cumbica (SP), Viracopos (Campinas) e Juscelino
Kubitschek (Brasília), leiloados em fevereiro de 2012,
em um total de R$ 214,7 bilhões. Todas essas obras
serão realizadas pela iniciativa privada, em regime de
concessão. O maior pacote, de R$ 133 bilhões para
rodovias e ferrovias, ficou conhecido como “PAC das
Concessões”.
A opção pelo regime de concessão ao setor privado
indica o grau de limitação dos recursos públicos,
pois, nesse modelo, todo o investimento fica a cargo
da empresa privada vencedora do leilão. A empresa
executa as obras necessárias e, em contrapartida,
obtém o direito de explorar a rodovia, ferrovia,
porto ou aeroporto por determinado período,
normalmente de 20 a 30 anos. Sua remuneração
advém de pedágios (estradas), cobrança de fretes
(ferrovias) e exploração comercial de serviços
diversos, como restaurantes e lojas (rodovias, portos
e aeroportos).
No modelo das PPPs, outra forma de trazer
a iniciativa privada para a execução de obras
de infraestrutura, os recursos necessários são
compartilhados entre empresa privada e governo,
ou seja, o setor público precisa entrar com uma
parcela dos investimentos e essa é a razão pela
qual as PPPs não foram o modelo escolhido para
as novas obras do Governo Federal. “O governo
tem usado de forma mais intensiva a concessão
pura porque ela evita pressionar o orçamento. E o
governo tem limitações financeiras”, diz Bernardo
Figueiredo, presidente da Empresa de Planejamento
e Logística (EPL), estatal criada em agosto de 2012
para promover o desenvolvimento do sistema de
transporte no País.
Ao trazer o maior volume possível de capital
privado para os empreendimentos, acrescenta
Figueiredo, o governo abre espaço para novas
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obras. “Os investimentos de mais de R$ 200
bilhões anunciados no ano passado vão ser feitos
todos via concessão. Dificilmente haveria espaço
no orçamento para esse volume de recursos”,
afirma. Para a CNT, além da limitação de recursos,
o que tem ocorrido nos últimos três anos é uma
dificuldade gerencial por parte do governo de tirar
os projetos do papel. Tanto que, no ano passado,
conseguiu utilizar só cerca de 45% dos recursos
autorizados no orçamento, para a infraestrutura
de transportes.

O Governo Federal também tem preferido, já há
algum tempo, não utilizar as linhas de crédito dos
organismos de cooperação multilateral, segundo
o presidente da EPL, devido à sua política de não
endividamento. São os governos estaduais e as
prefeituras que têm recorrido aos empréstimos
multilaterais para projetos de infraestrutura. A
iniciativa privada também pode utilizar essas fontes
para financiar parte dos recursos que deve aplicar,
por exemplo, na duplicação e restauração de uma
rodovia da qual é concessionária.
Um caminho para cada tipo de obra
Para os especialistas do setor, não há um modelo
ideal. Para suprir a carência logística do País, as
quatro opções disponíveis – recursos públicos,
financiamentos multilaterais, regime de concessões
e PPPs – podem ser empregadas isoladamente ou,
em alguns casos, de forma combinada. O que vai
determinar a escolha são as circunstâncias que
envolvem o projeto. “Normalmente, quando o
governo precisa fazer uma obra, procura a melhor
forma para isso. Em algumas rodovias com volume
grande de tráfego, por exemplo, o pedágio a ser
gerado é suficiente para atrair a iniciativa privada
para uma concessão. Por isso, não é preciso fazer
uma PPP, em que o governo divide com o usuário
o pagamento do pedágio”, explica Figueiredo,
da EPL. “Mas há casos em que os investimentos
têm mais caráter social, destinando-se a alavancar
o desenvolvimento de uma região, ou em que o
subsídio seria tão alto que vale mais a pena fazer
obra pública, com recursos públicos.”

“O cenário de investimentos necessários para a
infraestrutura do País é muito amplo e, ao mesmo
tempo, o governo tem outras obrigações a cumprir.
Por isso, a busca por alternativas de recursos privados,
seja por meio de concessões ou PPPs, é crescente.”
Reinaldo Grasson de Oliveira, sócio da área de Corporate Finance da Deloitte
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Bernardo Figueiredo, da
Empresa de Planejamento
e Logística (EPL): ao trazer
o maior volume possível
de capital privado para
os empreendimentos, o
governo abre espaço para
novas obras

A opção é orientada, acrescenta Figueiredo, por
duas considerações: se a obra é viável por meio de
concessão ou de PPP, ou seja, se o investimento pode
ser feito pela iniciativa privada, com ou sem ajuda do
governo. “Se não gera atratividade, fazemos como
obra pública”, afirma. Motivos ligados à gestão do
empreendimento também podem pesar na decisão.
“Às vezes, é interessante fazer concessão porque a
capacidade de gestão do governo, em alguns casos,
está comprometida e a iniciativa privada pode trazer
para o projeto seus atributos de maior agilidade e
eficiência”, diz o presidente da EPL.

Para a CNT, cada tipo de obra deve ser analisado
antes de se definir a estratégia de financiamento
mais adequada, e cada um dos modelos tem as suas
vantagens. Assim como Figueiredo, a CNT aponta
que, em situações de grande fluxo de passageiros
e de carga e, portanto, de maior rentabilidade
para os investidores, a concessão é o modelo mais
adequado. Em uma situação intermediária, de
empreendimentos menos atrativos para a iniciativa
privada, com menor taxa de retorno, a PPP é mais
vantajosa, porque conta com a contrapartida
do Estado para a modicidade tarifária (tarifas
compatíveis com o bolso do usuário).
Já em situações em que o Estado precisa cumprir sua
função de estimular o desenvolvimento regional, os
investimentos têm de ser realizados integralmente
pelo governo, diz a CNT. Embora considere
fundamental a participação de empresas privadas
em empreendimentos logísticos, a entidade ressalta
que em nenhum país elas têm capacidade para fazer
todas as obras, por mais atraentes que sejam os
projetos. Por isso, a utilização de recursos públicos
continua imprescindível. No caso do Brasil, além de
tudo, seu território não é homogêneo, abrigando
regiões amplamente desenvolvidas e outras que
precisam de elementos básicos.
Os modelos que contemplam a participação da
iniciativa privada trazem para as obras públicas
muitos resultados positivos. No caso das
concessões rodoviárias, por exemplo, pesquisa da
CNT realizada em 2011 classificou como ótimo
45% do total de trechos federais concedidos
(15,3 mil quilômetros), enquanto nas estradas de
gestão pública federal (80,3 mil quilômetros) essa
classificação atingiu apenas 3,2%. No transporte
marítimo, segundo a entidade, o custo médio de
movimentação de contêineres caiu de US$ 500 para
US$ 200 nos últimos dez anos, como resultado dos
investimentos em equipamentos mais modernos e
em um sistema gerencial mais desenvolvido feitos
nos terminais privados.
As PPPs têm no Brasil um conceito estrito, ao
contrário do que ocorre em outros países, onde
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esse modelo é sinônimo de qualquer tipo de
colaboração entre o setor público e o privado para
a execução de obras de interesse público. No País,
as PPPs, disciplinadas pela Lei Federal nº 11.079/04,
ficam restritas a duas modalidades de contratos
administrativos de concessão. A modalidade
patrocinada prevê a concessão de serviços ou obras
públicas mediante a complementação da tarifa
cobrada dos usuários por uma contraprestação do
parceiro público ao parceiro privado, como no caso
de algumas rodovias e do metrô. Na modalidade
administrativa, o contrato refere-se à prestação de
serviços de que o próprio poder público é usuário,
direta ou indiretamente, e pode envolver a execução
de uma obra ou o fornecimento de instalações de
bens, como no caso de presídios.
Para financiar as obras necessárias, seja no modelo
de PPP ou de concessão, a iniciativa privada tem à
disposição várias opções. Pode, por exemplo, abrir
capital para captar recursos para emitir debêntures.
Porém, sua principal fonte de empréstimos no
Brasil é o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), que, nos últimos
anos, vem recebendo novas injeções de recursos
do Tesouro Nacional para reforçar sua capacidade
Paulo Eduardo Carvalho,
do Banco Interamericano
de Desenvolvimento
(BID): mecanismos
multilaterais cada vez
mais presentes nos
projetos de infraestrutura
logística

de atender ao setor privado. Entre 2008 e 2012,
foram mais de R$ 300 bilhões. “O BNDES é o mais
forte financiador da iniciativa privada no Brasil,
cujos empréstimos têm a vantagem de evitar o
risco de mudança na paridade das moedas. Por
isso, o governo tem fortalecido o banco em sua
capacidade de financiar os empreendimentos de
infraestrutura”, diz Figueiredo, da EPL.
No caso das concessões, o financiamento do
banco de fomento nacional pode chegar a 80%
do valor que as empresas vão investir, com juros
bem mais baixos do que os do mercado e amplo
prazo de amortização. No programa federal
anunciado em 2012, os juros são de 2,5% ao
ano, com amortização de 25 a 30 anos. “O
financiamento do BNDES é instrumento importante
para dar atratividade aos projetos e viabilizar a
entrada de recursos para a execução das obras”,
diz Figueiredo.
Multilateralismo
Já os financiamentos de organismos multilaterais
concentram-se mais na importância social do projeto
e, na maior parte, destinam-se a governos. Nos
últimos anos, no Brasil, têm sido mais utilizados por
Estados e prefeituras, mas também contemplam
empresas privadas. O BID aprova, a cada ano,
cerca de US$ 2 bilhões em financiamentos ao setor
público no País, para projetos de infraestrutura. A
maioria é de obras no setor de transportes, segundo
Paulo Eduardo Carvalho, especialista em transportes
do escritório brasileiro do BID. Além disso, a
instituição empresta também ao setor privado
cerca de US$ 800 milhões por ano, o que implica
mais cerca de US$ 400 milhões em contrapartidas
de recursos locais. Com isso, o financiamento do
organismo movimenta um total de US$ 3,2 bilhões
em novos projetos a cada ano no País.
Os financiamentos do BID ao setor privado exigem
uma contrapartida de 10% de capital próprio, e
os 90% financiados pela instituição dividem-se em
duas partes: 20% em recursos diretos da instituição
e os 70% restantes feitos juntamente com um
pool de bancos internacionais. Esse foi o caso
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R$ 214,17 bilhões
É o montante previsto de investimentos em infraestrutura de
transportes, via concessões, para os próximos 25 anos.
do financiamento de US$ 430 milhões, aprovado
em 2011 pelo BID, para a Empresa Brasileira de
Terminais Portuários (Embraport) construir e operar
um terminal no porto de Santos.
Na esfera federal, o BID financia no momento
apenas um projeto, de US$ 50 milhões, para
apoio à gestão ferroviária da Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT), que envolve a
contratação de consultores e a elaboração de
estudos para licenciamentos ambientais. A maior
parte dos projetos em andamento financiados pelo
BID no País se concentra em Estados e prefeituras.
Entre as obras já realizadas com financiamento
do BID, figuram a primeira etapa da linha 5-Lilás
do metrô paulistano e a duplicação da Rodovia
Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte,
além de trechos de rodovias federais que ligam, em
continuidade, São Paulo, Curitiba e Florianópolis.
“Em todos os nossos programas, o desenvolvimento
é o mais importante”, diz Carvalho. “Não estamos
preocupados em financiar obras, apenas, mas em
melhorar as condições de segurança dos usuários
e com o reforço dos órgãos de fiscalização. A
principal função do escritório do BID em Brasília
é acompanhar a lisura e a transparência das
licitações.” Outro ponto positivo dos financiamentos
do BID, destaca Carvalho, é o prazo de cinco anos.
Com isso, o governo fica comprometido em fazer a
obra, que não é interrompida por falta de recursos
na transição de uma gestão para outra.
Além disso, acrescenta Carvalho, as obras do
BID são totalmente executáveis. No caso de
estradas, elas são entregues com a parte ambiental
cumprida, sinalização, equipamentos de polícia
rodoviária e bombeiros com ambulâncias novas.

“Os projetos de engenharia são detalhados e tudo
é acompanhado para que as coisas sejam feitas da
maneira mais eficiente”, explica o representante do
BID. “E isso sempre funcionou no Brasil. Não temos
nenhuma ponte abandonada, nenhuma estrada
ligando nada a lugar nenhum, nenhum viaduto
inacabado. Nenhuma obra ficou pela metade, o que
é muito comum no Brasil e em outros países em
desenvolvimento.”
O Banco Mundial também financia importantes
obras de logística de Estados e municípios brasileiros.
Participou, ao lado do BID, do financiamento da
primeira etapa da linha 5 – Lilás do Metrô de São
Paulo e participa do financiamento da segunda fase
da linha 4 – Amarela. O programa de recuperação de
rodovias vicinais do Governo de São Paulo também
conta com recursos adicionais, de US$ 326,8
milhões, do organismo, aprovados em 2010 para
reabilitar cerca de 1,9 mil quilômetros dessa rede
de estradas secundárias localizadas nos municípios
paulistas. No Rio de Janeiro, o Banco Mundial
financia, com US$ 600 milhões aprovados em janeiro
de 2012, o Programa Estadual de Transportes do
Rio de Janeiro – Sistema de Trens Urbanos, para
melhorar a qualidade do transporte de mais de 500
mil pessoas, que utilizam o sistema diariamente.
Carvalho diz que o BID não tem predileção por
modelos de financiamento, mas por eficiência e
eficácia, pelo preço justo e por projetos que tragam
benefícios para a população objeto do serviço que
será propiciado pela obra de infraestrutura. A seu
ver, os modelos ideais dependem de cada situação,
e os estudos devem levar em conta as características
e o crescimento esperado da região, e, nos casos de
concessão, o que se deve exigir da concessionária.
“Mas uma coisa é certa – o governo, qualquer que
seja, nunca pode se iludir imaginando que a iniciativa
privada vai fazer tudo por um precinho muito baixo”,
adverte. “Não existe isso. É claro que ela vai tentar
maximizar o seu lucro e cabe ao governo, por meio
das agências reguladoras, fiscalizar.” Ao Brasil,
escolher e fazer uso das alternativas para financiar a
logística nacional são essenciais ao desenvolvimento
rumo à próxima década. 
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Agenda 2020 A competição no mercado externo

Tática para a
arena global
No momento em que se discute o alcance do
mercado interno como determinante do crescimento
do País, ressurge a questão de qual deve ser nossa
estratégia para o mercado externo. Não deveríamos
copiar outras grandes economias do mundo, ao
ampliar fronteiras e estabelecer mais acordos de
livre comércio?
Por Carlos Alberto Sardenberg

ualquer análise sobre as
virtudes brasileiras pode
começar pela força do
mercado interno. O Brasil
é um baita país e, em
economia, tamanho é
documento. O Produto
Interno Bruto (PIB), em torno
dos US$ 2,4 trilhões, impressiona. Dependendo
da cotação do dólar, está entre os oito maiores do
mundo. No grupo dos Brics, só perde para a China,
de quem todos perdem, tirante os Estados Unidos.
É US$ 700 bilhões maior do que a soma de todos
os demais sul-americanos e mais do que o dobro do
México, o segundo “grandão” da América Latina.
Alguns mercados setoriais do País se mostram
ainda mais impressionantes. Imagine-se, por
exemplo, que os brasileiros comprem neste ano
exatamente a mesma quantidade de automóveis
e utilitários emplacados em 2012. Serão nada
menos do que 3,6 milhões de veículos. Mesmo
com expansão zero, continuaria sendo, pelo
menos, o quinto mercado do mundo, atrás de
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Estados Unidos, China, Japão e, talvez, Alemanha.
Se alguém vende carros, tem que olhar para o
Brasil. Idem no ramo das telecomunicações. O Brasil
ultrapassou 260 milhões de linhas de celulares, o 3º
ou 4º maior mercado mundial. Se cada linha gastar a
mixaria de R$ 20,00 por mês, gera-se um montante
em torno dos US$ 34 bilhões ao ano. Isso se não
houver qualquer crescimento.
Somos já 80 milhões de usuários de internet,
em forte multiplicação. Acrescentem aí TV a cabo
e todos os demais serviços on-line de buscas a
compras e o resultado será ouro em pó brilhando
diante de produtores e vendedores.
Ah, sim, também estamos entre os maiores
produtores e consumidores mundiais de cerveja,
seja lá o que isso diga a nosso respeito. Por que,
então, temos que nos preocupar em vender cerveja,
digamos, na Tailândia? – é a pergunta que ocorre a
muita gente. Basta proteger o mercado interno da
invasão estrangeira que o futuro estará garantido
para todo o povo brasileiro – tal é a conclusão
que logo aparece.

Não é teoria nova. Na verdade, tem sido dominante
em diversos momentos da história nacional e,
pelo que parece, está em moda novamente. O
fator principal na política comercial brasileira hoje
é o protecionismo. O governo se preocupa mais
em bloquear importações do que em estimular
exportações. Está certo ou errado?

desejável e necessário ampliar fronteiras.
Existem em vigor hoje no mundo mais de 300
acordos regionais de colocar hífen: livre-comércio. E
dezenas em negociação. O mais importante, claro,
é aquele entre Estados Unidos e União Europeia,
reunindo, por sinal, dois dos maiores parceiros
comerciais do Brasil.

Nos Estados Unidos (PIB de US$ 15 trilhões) e
na União Europeia (US$ 17 trilhões), acha-se
que é errado. Tanto que estão negociando um
acordo de livre-comércio, com planos de colocálo em operação neste ano – parcialmente, é claro.
Reparem: tratam-se dos dois maiores mercados
do globo e, ainda assim, seus governos consideram

Esse arranjo, aliás, derruba a tese de que apenas
pequenos países precisam de acordos comerciais,
já que seus mercados locais, restritos, não
forneceriam a base para um desenvolvimento
sustentado. Na verdade, Estados Unidos e Europa,
mais China e Japão, já têm diversos acordos,
nas mais variadas regiões.
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Há, no entanto, outra grande negociação
que também pode afetar as exportações
brasileiras. Trata-se da Parceria Transpacífica,
bloco a ser constituído por Estados Unidos e países
da Ásia e América Latina, aqui incluindo Colômbia,
Chile e Peru. Esses três países são campeões
nessa diplomacia e têm acordos com Estados
Unidos e China, as duas maiores economias do
planeta. O Chile, então, leva a medalha de ouro.
Tem acordos, amplos ou parciais, com 49 países,
incluindo Estados Unidos, China, União Europeia,
Índia, Coréia do Sul, México e Mercosul. O que
nos traz de volta ao nosso caso.
O Brasil desprezou esses “acordinhos”, como
os denominou uma vez o então chanceler Celso
Amorim, no governo Lula. Nessa área, aliás, a
primeira iniciativa da gestão Lula foi enterrar as
negociações para a criação da Alca, a Área de
Livre Comércio das Américas, considerada por
Brasília como uma manobra norte-americana
para dominar a região.
A estratégia brasileira era depositar fichas na
chamada Rodada de Doha, a negociação de um
amplo acordo no âmbito da Organização Mundial
do Comércio. A Rodada morreu, como parecia
óbvio há muito tempo – tempo em que governos
passaram a se concentrar nos acordos regionais e
bilaterais. Eram apenas 70 tratados nos anos 90,
contra os mais de 300 de hoje.

O Brasil, na verdade, está em um bloco médio
e também andou negociando outros arranjos.
Contudo, no Mercosul, os dois principais parceiros,
Brasil e Argentina, estão metidos numa guerra
protecionista interna, até aqui “vencida”
pelos argentinos. Eles conseguiram reduzir as
importações brasileiras em 2012 – o que que foi
um dos fatores responsáveis pela queda da
produção da nossa indústria.
Quanto às outras negociações, foi mais teatro
diplomático do que ação efetiva. A causa do
fracasso ou desinteresse, curiosamente, é o
próprio Mercosul. Para chegar a um acordo
internacional, é preciso que todos os membros
titulares – Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai
e Venezuela – aceitem os termos. Isso é
praticamente impossível por razões econômicas
e, especialmente, ideológicas.
Uma consequência prática e negativa: nos
anos em que o Mercosul passou supostamente
negociando com a União Europeia, esta fechou
vários acordos pelo mundo afora. Isso, aliás, desfaz
a argumentação dos governantes do Mercosul
segundo a qual o impasse decorre de intransigências
europeias. Tudo o que o Mercosul conseguiu foram
uns “acordinhos” com Israel e Jordânia, além de
aceitar membros associados, como o próprio Chile,
os quais, entretanto, não se limitam a isso e se
abrem para o resto do mundo.

“Depois de ter levado anos
consolidando a estabilidade
macroeconômica e aproveitando a
onda mundial, o que propiciou a
expansão da classe média – outro
fenômeno global –, o Brasil precisa
agora de mais competitividade para
um novo salto de crescimento.”
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Quais os resultados de o Brasil ter ficado fora
dessa onda de acordos regionais de comércio? A
economia brasileira teria crescido mais ou menos do
que as outras? E o comércio externo? Defensores
da teoria de que o mercado interno nos basta
e, por isso, deve ser protegido sustentam que as
exportações brasileiras cresceram espetacularmente
no período 2002-2008.
É verdade, mas todo o mundo avançou. O comércio
global de mercadorias e serviços cresceu a taxas
recordes de 10% ao ano. E, mais importante, a
participação relativa do Brasil praticamente não
se alterou. Nem o Brasil se destacou no quesito
“expansão do PIB”. Na verdade, o País registrou e
ainda registra médias de crescimento inferiores às
dos emergentes em geral, dos latino-americanos e
dos Brics em especial.
Duas causas para uma ilusão
Claro que a falta de um comércio externo mais
expansivo não é a única causa desse atraso, mas
é parte importante da história. Para crescer mais,
o Brasil precisa de um novo modelo, que inclui
necessariamente mais exportações e importações. Dois
fatores alimentaram a ilusão de que o mercado interno
nos basta. O primeiro foi a onda de crescimento
mundial e, especialmente, da China. Os chineses
puxaram todo o mundo e, muito fortemente, o Brasil.
Nossa exportação para a China saltou de US$ 1 bilhão
no início deste século para os atuais US$ 45 bilhões.
Claro que foi competência dos produtores brasileiros
em atender aos pedidos chineses de minério de
ferro, soja e petróleo, mas a voracidade chinesa e
seus dólares estão na origem de tudo. Tanto que
todos os sul-americanos importantes se tornaram
grandes fornecedores (e compradores) da China.
Para muita gente, pareceu que tudo resultava de
uma diplomacia comercial original.
A segunda causa de ilusão foi, e tem sido, o próprio
tamanho do mercado interno. De novo, se os
brasileiros vão comprar 3,6 milhões de carros, as
montadoras aqui instaladas não precisam de outros
consumidores. Nem o consumidor brasileiro

precisa de outros fornecedores além dos locais,
certo? Errado. Por quê? Basta perguntar, por
exemplo, a todas as montadoras aqui instaladas o
que vieram fazer, especialmente as chinesas, norteamericanas e europeias, que estão nos maiores
mercados mundiais.
Não faltam argumentos para mostrar que economias
abertas crescem mais e são mais eficientes, ou
seja, oferecem aos seus consumidores produtos
de melhor qualidade e preço. Porém, às vezes,
olhar em torno, ver o que os outros estão fazendo,
pode ajudar mais. A história mostra o êxito das
grandes economias, de amplo mercado interno, que
também se tornaram exportadoras e importadoras
de peso. Na verdade, não há caso de país que
tenha alcançado grande e rápido desenvolvimento
sem abertura econômica e comercial. E convém
registrar sempre o caso do Brasil: nos momentos de
economia fechada e indústria protegida, produziu
carroças e computadores a lenha. Já a abertura,
por mais abrupta que tenha sido, trouxe produtos
novos e mais baratos.

Carlos Alberto Sardenberg
é jornalista, colunista
de O Globo, âncora da
Rádio CBN e comentarista
econômico do Jornal da
Globo, do Jornal das Dez
(Globonews) e da CBN

Todo empresário industrial e todo agricultor gostam
de uma proteção, estando em qualquer país do
mundo – para seu setor, é claro. O agricultor quer
limitar a importação de trigo norte-americano, mas
quer liberdade para comprar tratores no país que
oferecer a melhor condição. Por isso, é tão difícil
negociar acordos de livre-comércio. Por isso, esses
tratados, na maioria, saem com várias restrições.
Será que o mundo inteiro está errado ao buscar tantos
acordos comerciais e só o Brasil, a Argentina e a
Venezuela estão certos em não tê-los na quantidade e
variedade que essas economias poderiam ter? Depois
de ter levado anos consolidando a estabilidade
macroeconômica e aproveitando a onda mundial, o
que propiciou a expansão da classe média – outro
fenômeno global –, o Brasil precisa agora de mais
competitividade para um novo salto de crescimento.
Competitividade depende de investimentos
em infraestrutura, especialmente privados,
desburocratização do ambiente de negócios,
escola boa. E mais comércio externo.
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O mundo e a corporação

Inovação emergente
Uma pesquisa realizada pela Deloitte e divulgada
no Fórum Econômico Mundial, na Suíça, em
janeiro, contou com a participação de mais de 5 mil
profissionais da geração Y (nascidos a partir de 1982
até o começo da década de 90) de todo o mundo.
Nela, eles eram convidados a opinar sobre como
enxergam a inovação em sua rotina de trabalho.
Na questão sobre em quais lugares do mundo estão
as pessoas mais inovadoras, na visão dos jovens,
os mercados emergentes estão na frente. Eles,
incluindo o Brasil (na quarta colocação), ocupam
cinco das seis primeiras posições entre os países
mais assinalados pelos profissionais da geração Y.

O novo mapa das ideias
Em qual lugar do mundo você acredita estarem as
pessoas mais inovadoras? (em %)
81

Índia
Tailândia

79

África do Sul

78

Brasil

77

Estados Unidos

73

China

73

Fonte: Pesquisa “Millennial Innovation”
(Deloitte, 2013 – o relatório completo do
estudo, em inglês, pode ser conferido em
www.deloitte.com.br)

“A inovação não é apenas
determinante ao crescimento
dos negócios e à melhoria
da sociedade, mas também
para o recrutamento e a
retenção de talentos.”
Barry Salzberg, CEO global da Deloitte, durante o painel
de apresentação do estudo mencionado nesta página, na
edição de 2013 do Fórum Econômico Mundial
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Muitas opções, uma ótima alternativa.
A Deloitte é referência em consultoria e auditoria no Brasil e no mundo.
E isso é resultado do esforço para encontrar as melhores soluções de negócio e de
seu comprometimento com o desempenho de seus clientes. Isso é o que
faz a Deloitte ser líder. Isso é o que faz a Deloitte ser a Deloitte.
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©2013 Deloitte Touche Tohmatsu
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