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Qual crescimento queremos?
Como dimensionar e conciliar
metas nas áreas econômica,
social e de negócios
Índice de Progresso Social
Uma nova forma de avaliar e traçar objetivos
para os investimentos na área social
Michael Porter e Michael Spence
As visões do guru da estratégia e do Prêmio
Nobel sobre crescimento econômico sustentável
Infraestrutura e energia
Os setores portuário e de petróleo e gás no
caminho da eficiência e da competitividade

O desafio de cultivar o
“bom crescimento”
A Mundo Corporativo
e uma série de outros
conteúdos produzidos
pela Deloitte estão
disponíveis em nosso
aplicativo para iPad, o
“Deloitte Publicações”,
que pode ser
baixado por meio
da App Store ou do
iTunes. Acompanhe
novidades também em
www.deloitte.com.br.

O Brasil tem vocação para ser grandioso. Temos
uma economia diversificada e vigorosa, um
mercado consumidor expressivo e é inegável
que, apesar do crescimento abaixo do potencial,
avançamos muito nas últimas décadas quanto
a compartilhar melhor a riqueza na sociedade
e ampliar oportunidades de ascensão social. O
que a história recente nos ensina é que o esforço
para a construção de um país socialmente
desenvolvido é constante e, cada vez mais,
depende da ação coordenada de diversos atores
da sociedade – inclusive das empresas.

para direcionar os investimentos de empresas e
governos na área social. O segundo, premiado
por seu trabalho sobre o papel da informação nos
mercados, destaca a importância da educação e
da flexibilidade para endereçar um crescimento
de qualidade.

Esta edição de Mundo Corporativo tem como
fio condutor a questão do desenvolvimento
social, pois acreditamos que este deve ser um
foco permanente da atuação das corporações.
Para comentar o tema, contamos com a
participação de dois grandes nomes, que unem
visão de negócios ao debate social: o guru da
estratégia Michael Porter e o Prêmio Nobel de
Economia Michael Spence. O primeiro apresenta
o inovador Índice de Progresso Social, uma
iniciativa apoiada pela Deloitte globalmente,
que visa diagnosticar os desafios e contribuir

Pensar grande não envolve apenas números. É
conhecer profundamente nossas lacunas e nosso
potencial e investir com efetividade em frentes
que farão o crescimento ser benéfico a toda a
sociedade. Quanto mais claro estiver o objetivo
que temos como nação, mais fácil será alcançá-lo.

Mundo Corporativo trata também de
movimentos que prometem potencializar duas
importantes áreas ligadas à infraestrutura: a
nova regulamentação para o setor portuário e as
perspectivas para o mercado de petróleo e gás.

Uma ótima leitura!
Juarez Lopes de Araújo
Presidente da Deloitte

“Pensar grande não envolve
apenas números. É conhecer
profundamente nossas lacunas
e nosso potencial e investir com
efetividade em frentes que farão
o crescimento ser benéfico a
toda a sociedade.”
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Dividir
A história recente do desenvolvimento social
no Brasil passou pela redemocratização, pela
estabilização econômica e por políticas de
distribuição de renda. Na discussão de estratégias
para continuar avançando, o novo Índice de
Progresso Social sinaliza prioridades para a
construção de um país melhor.
Por Mauricio Savarese

Q

uando Edmar Bacha redigiu a
fábula “O Rei da Belíndia”, muitos
torciam o nariz para intelectuais
que contrariassem o ufanismo do
milagre econômico do Regime
Militar. Nem havia razão para
tanto otimismo naquele ano de 1974: aquele bolo
que tinha de crescer antes de ser dividido já perdia
fermento por causa da primeira crise do petróleo.
O economista, que mais tarde cozinhou
o Plano Real, já notava a concentração de renda
em uma pequerrucha elite, a nossa Bélgica
particular, enquanto milhões passavam fome na
nossa Índia latina. Hoje, os belgas não vão bem.
Os indianos melhoraram. E os brasileiros têm uma
nova Belíndia – ainda contraditória, mas com mais
progresso social e menos desigualdade do que nos
anos de chumbo.
O País parece ter hoje mais chance de ser uma
potência global, em razão de vários fatores, parte
deles associada ao passado recente, como a
redemocratização, a estabilização econômica e as
políticas de distribuição de renda. A sensação é de
que ainda há muito a se fazer, mas que avançamos
bastante e precisamos focar melhor as reais
prioridades. Na verdade, porém, não se trata de
uma mera sensação, com base em dados esparsos
e desarticulados. O chamado Índice de Progresso
Social (IPS), recém-lançado no Brasil com o apoio
da Deloitte, destaca-se entre os mecanismos que
ajudam a compreender essa nova realidade.

para crescer
O IPS classifica hoje 50 países de acordo com
12 áreas de análise e sem o foco econômico de
seus indicadores antepassados, como o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH). Ele emprega uma
técnica estatística rigorosa e dados disponíveis em
fontes reconhecidas internacionalmente, como
o Banco Mundial e a Organização Mundial da
Saúde, com o objetivo de identificar desafios e
oportunidades para o progresso social dos países.
O Índice analisa dados de 52 fontes, agrupadas
em três categorias principais (Necessidades
Humanas Básicas, Fundamentos de Bem-Estar e
Oportunidades).
Nesta primeira divulgação do IPS, o Brasil ocupa o
18º lugar entre 50 países – o melhor desempenho
entre os BRICS, grupo que inclui os também
emergentes Rússia (33º), Índia (43º), China (32º) e
África do Sul (39º). O cenário positivo não é fruto
de otimismo; foi aferido com base em uma cesta
de elementos avaliados e na comparação com
nações semelhantes. Nas extremidades estão Suécia
(1º) e Etiópia (50º). O Brasil aparece bem no meio
da tabela, entre as posições 20ª e 30ª, em 7 dos
12 temas escolhidos. Está entre os dez melhores
uma vez, e entre os dez piores outra (veja mais
resultados no quadro da pág. 9). Esse diagnóstico
indica que, em termos de seus desafios na área
social, a “Suópia” é a nova Belíndia. O IPS mostra
mais do que o Produto Interno Bruto (PIB).
“É a primeira vez que temos um arcabouço
montado para mensurar progresso social e
explicar por que alguns países de economia
semelhante vão bem e outros, nem tanto”,
diz Michael Porter, professor de Administração
da Universidade de Harvard, nos Estados
Unidos, integrante da equipe que concebeu o
IPS, compilado pela instituição internacional
Social Progress Imperative. “Em países em
desenvolvimento, detectar os entraves e comparálos são a chave para buscar oportunidades. Há
muito para melhorar no Brasil, mas já se vê que
vocês podem ter orgulho. Ficou claro que as
políticas de redistribuição de renda funcionam,
que a democracia permite a mais grupos atuarem

Agenda 2020
A nova etapa do
desenvolvimento brasileiro

M

undo Corporativo apresenta
nesta edição o sexto conjunto
de reportagens e artigos da
série “Agenda 2020 – A nova etapa do
desenvolvimento brasileiro”, que aborda
desafios e oportunidades para tornar o País
mais competitivo na próxima década.
A nova edição da série trata da temática do
progresso social no Brasil, com o objetivo
de ampliar o entendimento dos avanços e
desafios da sociedade, fazendo uso de novos
meios que permitam mensurar o impacto
concreto das iniciativas de governos e
empresas. Essa abordagem coloca em xeque
a visão do crescimento econômico como
mecanismo principal de desenvolvimento
social dos países.
Confira mais sobre a Agenda 2020
em www.deloitte.com.br

na economia livremente e que as instituições do
País estão se fortalecendo”, afirma (veja mais
sobre Michael Porter no quadro da pág. 6).
Atualmente, diante de tantas críticas à
desaceleração da economia brasileira e dos
problemas ainda por resolver, faz sentido
empolgar-se com o quadro pintado pelo IPS? Será
que temos dificuldade de entender nossa posição
no mundo de hoje, em que países como a Bélgica
têm a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial
e emergentes, como a Índia, ganham força?
Motores e entraves do progresso
Idealizador do IPS e presidente da Fundação
Latinoamérica Posible, o costarriquenho Roberto
Artavia diz que os números apontam para o Brasil
como líder global inevitável. O principal motivo: os
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investimentos que impulsionaram a qualidade de
vida da população se intensificaram há menos de 20
anos e a tendência é de melhora. “A ditadura não
se preocupou com questões ambientais e sociais.
Esse resultado brasileiro é fruto basicamente do
compromisso dos últimos três presidentes com essas
duas áreas. Fernando Henrique, Lula e Dilma são
muito diferentes dos políticos tradicionais”, afirma.
“Duvido que haja uma nova aventura comandando
o Brasil. E esse ambiente ajuda muito. Há 30 anos, o
cenário seria outro, bem pior.”
A evolução histórica ajuda a ilustrar a avaliação de
Artavia. Em 1984, 20,7% dos brasileiros viviam em
extrema pobreza, segundo o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea). O número caiu para
14,4% no fim do primeiro mandato de Fernando
Henrique Cardoso. Em 2009, na metade do segundo
mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, desabou
para 7,2%. O principal programa de distribuição
de renda da presidente Dilma Rousseff, “Brasil sem
Miséria”, visa equacionar o problema até 2016. A
população definida como pobre há 29 anos, ainda
de acordo com o Ipea, era de 46%, enquanto hoje
chega a 21%. “Sem democracia, não haveria as
oportunidades, nem o combate à pobreza, nem as
reformas. O índice capta isso”, diz Artavia.

Roberto Artavia, da
Fundação Latinoamérica
Posible: a democracia criou
no Brasil um ambiente
para investimentos sociais
mais efetivos
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Desenvolvimento social
como modelo de negócio
Michael Porter conta por que o Índice de
Progresso Social é mais eficaz do que outros
indicadores para retratar sociedades como a
brasileira

O

Índice de Progresso Social nasceu em 2009, em
debates do Fórum Econômico Mundial. Países
em desenvolvimento estiveram à frente da ideia
e muitos deles devem figurar na lista da segunda
edição do Índice, que poderá contar com até 120
países. Ao todo, 12 temas são abordados em 52
indicadores. O professor Michael Porter afirma que
a maior vantagem do IPS em relação ao IDH é a
sua capacidade de medir o tamanho de desafioschave, em especial, os de nações emergentes. “Por
isso, Paraguai e Costa Rica já o adotaram. E haverá
outros”, diz. Veja, a seguir, outras declarações de
Porter sobre as vantagens do IPS e os desafios
colocados pelo Índice.
Responsabilidade das empresas
“É a primeira vez na história que podemos fazer
um gráfico medindo progresso social. Ele não
nos dá todas as respostas, mas permite uma
série de perguntas importantes. E é aí que está a
oportunidade: as empresas têm de se engajar nisso.
Estamos reconhecendo nossas responsabilidades na
sociedade. E agora existe uma oportunidade ainda
maior nesse engajamento.”
Uns mais iguais que outros
“Existe um relacionamento genérico entre PIB per
capita e progresso social. Mas, por exemplo, há
diferenças entre Nigéria, Geórgia e Gana, países
de mesmo PIB e diferença no progresso social. Os
empresários que perceberem as oportunidades em
cada país poderão agir melhor. O IPS existe porque
é preciso mensurar os resultados, não apenas o
quanto se gasta. Desenvolvimento econômico é
importante, mas não basta.”

Michael Porter, em
apresentação do IPS
promovida pela Deloitte
a líderes empresariais
brasileiros: informação
para um melhor
investimento de governos
e empresas na
área social

Gastos x resultados
“O IPS permite perguntar sobre a eficiência do gasto
estatal. A França gasta muito, mas alguns países que
gastam menos têm resultados melhores. O mesmo
vale para o Brasil.”
Papel dos empresários
“Doações têm limites. Os empresários têm uma
empresa para administrar. Por outro lado, os
problemas sociais criam oportunidades. O melhor
então é criar uma forma empresarial de lidar com
isso. Isso é valor compartilhado. E tem a ver com
escala. Fazer negócios é resolver necessidades.”

Exemplos de sucesso
“Veja a Jain, uma empresa indiana que forneceu
água para 4 milhões de fazendeiros em 2012.
Fez isso achando uma solução para reduzir
o uso da água em 40%. Hoje, eles valem
US$ 820 milhões e continuam crescendo. A
Fibria é um exemplo brasileiro, que enfrentou
o desmatamento. Usa plantas de eucalipto
replantadas em vez de retirá-las das florestas.
A solução é simples: eles ensinam pequenos
fazendeiros a plantar. Isso tem um profundo efeito
nas famílias e na ecodiversidade e não tem nada a
ver com doação: é um modelo empresarial.”

“É a primeira vez na história que podemos
fazer um gráfico medindo progresso social.
Ele não nos dá todas as respostas, mas
permite uma série de perguntas importantes.
E é aí que está a oportunidade.”
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econômicas estão se deteriorando. Quando o
país vai mal, as pessoas evitam riscos e abaixam a
cabeça” (leia a entrevista completa com Lewis na
edição 41 de Mundo Corporativo). De qualquer
forma, o próprio IPS ajuda a identificar algumas
das razões das reivindicações populares. O principal
entrave para o Brasil, segundo o indicador, são os
números de violência, justamente um dos fatores
mais elencados nas manifestações de junho.
Em 1981, havia 15,2 mortes por violência a
cada mil habitantes. Hoje, esse número está em
52 mortes no mesmo universo. Nesse período,
a urbanização cresceu de 67,5% em 1980 para
84,4% em 2010. Para os criadores do IPS, isso é
um sinal de que o progresso econômico não bastou
para cobrir o déficit social. As cidades mais inchadas
não trouxeram melhores resultados em relação aos
serviços públicos e o mal-estar se disseminou.

Gláucia Barros, da
Fundação Avina: a
importância do acesso a
informações consolidadas e
transparentes

Se a situação melhorou tanto, por que tantos
protestos tomaram as ruas do País nos últimos
meses? O professor da London School of Economics,
Colin Lewis, argumenta que “os protestos
acontecem com mais frequência quando as coisas
estão melhorando do que quando as condições

Outro problema detectado para o progresso social
no Brasil foi a saúde, também entre as principais
exigências dos manifestantes. Em 1996, havia
uma média de 5,9 pessoas a cada mil morrendo
por desnutrição. Há dois anos, o indicador piorou,
saltando para 6,6 pessoas.

Plano B para empresas classe A

A

té empresas classe A precisam de um plano
B. E o plano B, hoje, envolve sustentabilidade
e engajamento nas questões mais importantes da
sociedade. É nisso que acreditam líderes empresariais
como Richard Branson (Virgin), Jochen Zeitz (ex-Puma),
Arianna Huffington (The Huffington Post) e Guilherme
Leal (Natura). Por isso, recentemente, se uniram
para formar o B-Team, um grupo composto por 14
referências globais. A ideia é parecida com a do IPS: no
futuro dos negócios, fatores econômicos nem sempre
significarão sucesso.
Recém-criado e já operando ao lado de ONGs e líderes
políticos, o B-Team vê dez desafios para o empresário
do futuro. Os principais são promover a inclusão no
mundo empresarial, desenvolver novas estruturas de
incentivos aos funcionários e, finalmente, levar as
empresas a medirem seu sucesso não apenas em lucros,
mas também em contribuições à sociedade. “O objetivo
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desses desafios é afastar o ganho de curto prazo do
foco das empresas e equilibrar os benefícios de longo
prazo para as pessoas e o planeta”, declarou o britânico
Branson em sua página no Facebook. “Não são apenas
políticos e ONGs que devem enfrentar os problemas do
mundo – as empresas devem ajudar também. Embora
individualmente muitas empresas façam coisas incríveis,
coletivamente, elas podem ser mais poderosas e fazer o
bem muito mais”, afirmou.
Não é apenas um jeito de dizer. Algumas dessas visões
já estão em ações concretas tomadas por líderes do
B-Team. O presidente-executivo da Unilever, Paul
Polman, diz rejeitar investidores de curto prazo na
empresa que comanda. Zeitz deixou a Puma para
trabalhar pelo B-Team e buscar parcerias com ONGs
e políticos. “O desafio só está começando”, publicou
a americana Arianna Huffington em seu portal. “Ao
menos, a semente já plantamos.”

“O Índice reúne diferentes indicadores que podem
contribuir para o avanço do progresso social e,
inclusive, servir de referência para investimentos
diretos em áreas sociais por parte de governos,
organizações sem fins lucrativos e empresas.”
Heloisa Montes, sócia da área de Strategy, Brand e Marketing da Deloitte no Brasil e membro do comitê
voltado a disseminar o Índice de Progresso Social no País

Desafios concretos

S

egurança pessoal, acesso à educação superior e saúde estão entre os entraves que
impediram um avanço maior do Brasil na área social, segundo o Índice de Progresso
Social. Até mesmo entre as boas notícias do indicador notam-se os desafios. Apesar da
vice-liderança em tolerância e respeito, em um dos componentes desse indicador, o respeito
às mulheres, o Brasil ocupa a 43ª colocação.
Posição do Brasil

Necessidades humanas básicas

30º

Nutrição e cuidados médicos básicos

27º

Moradia

23º

Ar, água e saneamento

28º

Segurança pessoal

46º

Componente com melhor desempenho: acesso a sistema de água encanada
Componente com pior desempenho: taxa de homicídio
Fundamentos de bem-estar
Sustentabilidade dos ecossistemas

20º
21º

Acesso ao conhecimento básico

26º

Acesso à informação e comunicação

20º

Saúde e bem-estar

31º

Componente com melhor desempenho: usuários de telefones celulares
Componente com pior desempenho: acesso a cuidado médico de qualidade
Oportunidades

16º

Tolerância e respeito

2º

Liberdades individuais

16º

Direitos individuais

16º

Acesso à educação superior

33º

Componente com melhor desempenho: tolerância a homossexuais
Componente com pior desempenho: respeito à mulher
Fonte: Índice de Progresso Social (IPS) – Social Progress Imperative, 2013

Na educação, apesar da universalização do acesso,
os brasileiros ficaram entre os últimos no Programa
para Avaliação Internacional dos Estudantes (PISA).
Países que gastam menos têm melhores resultados
nas duas áreas. Embora o ensino tenha sido
praticamente universalizado, a qualidade do que se
ensina nas escolas públicas é muito baixa. E apenas
12% da nossa população economicamente ativa tem
curso superior, de acordo com o próprio governo.
Não foi à toa que saúde e educação estiveram entre
as principais cobranças dos manifestantes que foram
às ruas em junho deste ano.
Informação é a chave
Mecanismos de transparência e ações do poder
público baseadas em informações consolidadas são
essenciais para a melhora do progresso social no
Brasil. É nisso que acredita Gláucia Barros, diretora
programática da Fundação Avina, uma das entidades
parceiras do IPS no Brasil.
“Investimentos em saneamento, por exemplo,
estão concentrados em algumas regiões. É
preciso melhorar essa gestão. Nossos
investimentos não são feitos com base em dados
seguros”, destaca Glaucia. “Isso também vale
para a segurança pública. Há muita assimetria de
informações. Essa demora para notar os problemas
significa mais demora para trazer soluções. Sem
informação, é difícil melhorar.”
No entanto, mecanismos de transparência não
bastam, diz Gláucia. “Nem tudo se resolve com
Mundo Corporativo nº 42 Outubro-Dezembro 2013 • 9

A relação entre progresso e educação

políticas públicas, e é preciso lidar com a mudança
de atitude da população. Separar lixo e consumir
menos não são só uma questão de ação de
governo, é pessoal. E tudo isso influi no progresso
social de um país”, afirma.
Segundo Heloisa Montes, sócia da área de Strategy,
Brand e Marketing da Deloitte no Brasil e membro
do comitê local voltado a disseminar o IPS no meio
empresarial e entre os formadores de opinião, “o
Índice reúne diferentes indicadores que podem
contribuir para o avanço do progresso social e,
inclusive, servir de referência para investimentos
diretos em áreas sociais por parte de governos,
organizações sem fins lucrativos e empresas”.
“Esperamos que os líderes empresariais no Brasil
juntem-se a nós para focar as oportunidades
destacadas pelo IPS”, enfatiza.

No topo
do desen
Michael Spence, vencedor do
Prêmio Nobel de Economia,
explica por que o desenvolvimento
sustentável só é possível com
conhecimento. Educação e
flexibilidade para se adaptar a
novas realidades, segundo ele, são
fundamentais para que as nações
avancem nas áreas econômica e
social.
Por Leandro Beguoci

Se o momento é de busca por parâmetros para
medir avanços e de causas para batalhar por
melhorias, o IPS chega em boa hora – por um Brasil
que, além de possível, agora é também tangível.
Para mais informações sobre
os resultados do IPS, acesse
www.deloitte.com.br

O

“

melhor dos bens é o que
não se possui”, dizia o
escritor Machado de Assis.
O crescimento econômico
sustentável se tornou um
desses bens: é algo que
todos os países e empresas almejam, mas é cada
vez mais difícil de obter. E, por isso mesmo, se torna
cada vez mais desejado.

da receita
volvimento
Michael Spence, professor de Economia da
Universidade de Nova York, vem se dedicando
exaustivamente ao longo das últimas décadas para
saber como esse bem pode ser produzido e distribuído
entre países, empresas e indivíduos. E, nesse caminho,
tornou-se especialista em acumular prêmios.
Vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2001
por seu trabalho sobre o papel da informação
nos mercados, ele é membro de algumas das
instituições mais prestigiadas do mundo, como a
Universidade de Stanford e o Council on Foreign
Relations, um dos mais importantes centros de
estudo sobre política externa do planeta.
Nesta entrevista, concedida com exclusividade
à Mundo Corporativo, o economista
norte‑americano explora um dos seus temas
favoritos: o que leva ao crescimento econômico,
especialmente nas nações em desenvolvimento –
como o Brasil? Para ele, é fundamental investir em
infraestrutura e em pessoas. Mas não só: é preciso
ter flexibilidade para saber se adaptar a um mundo
que muda muito rápido. “Adaptação e abertura
são as chaves. Por quê? Porque crescimento requer
mudanças estruturais, aumento de níveis de renda e
alterações nas condições externas. Mas, realmente,
os principais recursos que um país precisa são
capital humano e flexibilidade”, diz.
Spence analisa ainda os programas sociais do Brasil,
discute métricas para avaliar o desempenho econômico
e social do País, fala sobre inovação e dá uma
interessante explicação sobre a baixa produtividade
brasileira. Confira, a seguir, a íntegra da conversa.
A diminuição da desigualdade de renda no
Brasil tem se baseado em alguns pilares.
Entre eles, o aumento do salário mínimo,
a manutenção das leis trabalhistas na sua

forma atual e os programas de distribuição
de renda. Estas são as políticas mais
adequadas? Ou há outras que podem levar ao
mesmo objetivo?
Não há problema com essas políticas, desde que
o salário mínimo não seja alto demais, nem as leis
trabalhistas sejam tão rigorosas. As leis também
criam problemas quando são muito exageradas.
Elas podem bloquear a entrada de trabalhadores no
setor formal da economia, especialmente as pessoas
que ganham muito pouco. O ponto principal, para
diminuir a diferença de renda, é dar condições
para que os trabalhadores no mercado informal
tenham uma boa educação e, assim, possam
entrar na economia moderna. Qualquer coisa
que bloqueie esse acesso é um problema grave.
Basta ver a Índia, com o sistema de castas ainda
espalhado informalmente pela sociedade, e a África
do Sul, que viveu durante anos sob o apartheid.
As políticas que o Brasil adotou são sólidas, nas
atuais condições do País. São relevantes. Reduzir a
desigualdade usando essas políticas cria apoio para

Michael Spence:
investimentos em capital
humano e base
tecnológica costumam
trazer bons resultados
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as estratégias orientadas a alcançar o crescimento
econômico. Além disso, elas também ajudam a
manter a coesão social e a estabilidade política.
Finalmente, políticas de redistribuição de renda vão
afetar positivamente a educação e a mobilidade
social entre gerações. Assim, você tem benefícios
de longo prazo, nas gerações mais jovens. E, é
sempre bom lembrar, o ponto inicial dessas políticas
é um país com níveis bastante altos de desigualdade
de riqueza e renda. O lado negativo dessas políticas
é que o investimento público é baixo demais e isso
faz com que o investimento, em geral, também seja
baixo demais. Isso causa ainda outros problemas,
como uma diversificação econômica baixa. É um
problema que afeta o crescimento do País. Talvez as
políticas de redistribuição de renda consumam boa
parte do orçamento do setor público que iria para
os investimentos, e esta pode ser uma escolha certa
por um tempo. Ou seja, isso significa que, quando
você tem um orçamento apertado, o resultado
das políticas de redistribuição de renda pode ser
maior, no conjunto da economia. Mas pode ser
que você queira os dois, investimento e políticas
redistributivas, para mudar o quadro da economia.
Porém, não é possível crescer a taxas altas, e de
forma sustentável, com taxas de investimento, em
média, de 18% do PIB (Produto Interno Bruto).
Após décadas de desemprego, o Brasil
vem vivendo, ainda, uma época de pleno
emprego. Ao mesmo tempo, a produtividade
geral da economia vem caindo. Há uma
relação entre esses dois pontos?
Eles podem estar relacionados, mas isso também
pode ser um problema de mensuração, de métricas.
Várias dessas pessoas passaram muito tempo em

uma economia secundária, paralela, informal. Elas
estavam fora do radar e, provavelmente, não eram
contadas. Se fossem, talvez a produtividade da
economia, já naquela época, fosse baixa. Agora,
elas estão na área da economia que tem baixo valor
agregado, mas é uma economia formal, a economia
moderna. Essas pessoas estão sendo medidas só a
partir de agora. Pode ser por isso que os problemas
de baixa produtividade só estejam aparecendo
agora, mas não significa que eles não existissem
antes. Há um livro escrito recentemente pelo
economista brasileiro Edmar Bacha (um dos
formuladores do Plano Real) que realmente se
aprofunda nesse tema. Parte da resposta é que
o Brasil, em busca de manter o crescimento do
emprego, é ainda parcialmente protecionista. Essa
política, certa ou errada em termos de criação
de empregos, cria problemas de aumento de
produtividade. Uma economia completamente
aberta, com os níveis de renda do Brasil, levaria
setores que hoje estão no País a se mudar para
outros lugares, onde os custos são mais baixos.
Vários dos países que mais crescem têm
índices muito ruins de educação. Isso
acontece porque o crescimento deles é
baseado em produtos muito simples, com
pouco valor? Existe um momento em que ter
uma população com baixa escolaridade ajuda
o crescimento de um país, pelo menos por
algum tempo?
Não. Educação é crucial. Obviamente, educação
leva tempo e consome muitos recursos. Recursos
naturais não são bases para o crescimento
sustentável. Eles são oportunidades para acumular
recursos e investir em pessoas e instituições que,

“Precisamos pensar em um painel de índices, assim como
as empresas fazem, para medir desempenho de políticas de
distribuição de renda, de sustentabilidade e de tantos outros
aspectos que fazem parte da vida de um país e de um governo.”
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por sua vez, vão criar as bases para o crescimento
sustentável. Educação é, ao mesmo tempo, uma
força que promove crescimento econômico e uma
ferramenta para mantê-lo em níveis sustentáveis.
Crescimento, no final das contas, significa aumentar
os níveis de renda da população. Para fazer isso, a
produtividade precisa crescer. E a educação é um
elemento importante para fazer isso. Não é o único,
mas é crucial.
Nos últimos anos, economias emergentes
vêm adotando duas políticas principais para
crescer. Uma delas é focar a exportação.
A outra é aumentar o consumo interno.
Porém, as duas, nas suas formas atuais,
parecem ter chegado a um limite. Por quê?
Depende do país e do estágio de desenvolvimento.
Nos estágios iniciais, e este não é o caso do Brasil,
a demanda externa é crucial porque a demanda
doméstica é baixa. A demanda doméstica não
consegue impulsionar o crescimento. Em países
com níveis de renda médios, como Brasil e China,
por exemplo, explorar integralmente a demanda
doméstica, sem inflá-la artificialmente com dívidas
e protecionismo, é um elemento central de uma
estratégia de crescimento. Hoje, os problemas de
crescimento econômico dos países desenvolvidos
enfraquecem a demanda por exportações. A
demanda externa é mais fraca, embora represente
cerca de 50% da economia mundial. Por outro
lado, os mercados emergentes, coletivamente,
estão crescendo ainda, especialmente a China, e
isso compensa parcialmente o crescimento lento
dos países desenvolvidos.
Como uma economia emergente, como o
Brasil, pode se adaptar a uma economia
mundial cada vez mais aberta, dinâmica e
complexa?
Não é fácil, no Brasil ou em qualquer outro lugar.
Adaptação e abertura são as chaves. Por quê? Porque
crescimento requer mudanças estruturais, aumento de
níveis de renda e alterações nas condições externas.
Mas, realmente, os principais recursos de que um
país precisa são capital humano e flexibilidade.

“Crescimento, no final das contas,
significa aumentar os níveis de
renda da população. Para fazer isso,
a produtividade precisa crescer. E a
educação é um elemento importante
para fazer isso.”
Qual legado o Brasil pode oferecer ao mundo,
visto seu recente histórico de promover
desenvolvimento econômico e social e, ao
mesmo tempo, manter um forte compromisso
com a democracia?
O desempenho econômico do Brasil nos últimos
20 anos, com crescimento e distribuição de
renda, e a preocupação de alguns setores com
sustentabilidade são exemplares. Eu acredito que
isso é um exemplo positivo para o mundo.
Vários índices são úteis hoje para mensurar
desempenho econômico, mas pouco
eficientes para medir desempenho social.
É possível criar índices que possam medir
performance econômica e social ao mesmo
tempo?
Não. O que nós precisamos é ampliar o número
de indicadores. Precisamos pensar em um painel
de índices, assim como as empresas fazem, para
medir desempenho de políticas de distribuição
de renda, de sustentabilidade e de tantos outros
aspectos que fazem parte da vida de um país e de
um governo.
Como os governos podem melhorar a
administração dos seus recursos, com
o objetivo de criar condições para um
crescimento sustentável?
Investimentos do setor público, níveis de
investimento e eficiência são cruciais. Estes são
problemas em muitos países, desenvolvidos
ou em desenvolvimento. Hoje em dia, os
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governos têm de estabelecer um conjunto de
políticas macroeconômicas e monetárias em um
ambiente de distorções criado pelas políticas
de “recuperação” dos países desenvolvidos.
Frequentemente, as soluções em tempos assim
costumam ser pouco convencionais. É um mundo
complicado, no qual as regras simples, básicas, que
costumavam estar entre as primeiras opções, não
são sempre as escolhas mais razoáveis.
Suas pesquisas são grandes contribuições
ao entendimento sobre como a informação
funciona dentro das empresas, especialmente
nas relações de trabalho. Nesse sentido, é
possível dizer que inovação é um tipo de
informação que, no final das contas, faz uma
enorme diferença?
Sim, e também regionalmente. Em qualquer
economia, tende-se a encontrar clusters de
inovação e alto desempenho. Esses clusters
vêm acumulando conhecimento e estrutura
que dão apoio a mais inovações. A quantidade
certa de interação e conhecimento, acumulados
e combinados, parece ser uma característica

“O desempenho
econômico do Brasil
nos últimos 20 anos,
com crescimento e
distribuição de renda,
e a preocupação de
alguns setores com
sustentabilidade são
exemplares. Eu acredito
que isso é um exemplo
positivo para o mundo.”
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importante de cada um desses clusters – que
são locais e, também, interpessoais. Há
capacidade e habilidades adquiridas nesses
clusters. Quando eu cheguei a Stanford, em 1973,
o Vale do Silício tinha apenas começado. Não
era nada parecido com o que é hoje. Muito da
infraestrutura, tanto leve quanto pesada, teve de
ser construída. Isso pode acontecer em muitos
lugares. A aeronáutica no Brasil, por exemplo, é
hoje um setor inovador.
É possível dizer que o recurso mais mal
administrado pelos governos e pelas
empresas é a informação?
Não necessariamente. É uma questão muito ampla.
Mas, para impulsionar o crescimento econômico,
muitos governos investem pesadamente em
capital humano, conhecimento e base tecnológica.
Investem em informação, portanto. Quando fazem
isso, o desempenho costuma ser bom.
Como as empresas podem transformar
informação em um recurso útil?
Há uma grande e crescente literatura sobre os usos
de big data (grandes quantidades de informação,
antes impossíveis de processar, estão mais acessíveis
por causa dos avanços tecnológicos; veja mais a
respeito na edição 40 de Mundo Corporativo).
Muitas empresas, atualmente, estão fazendo
grandes esforços para entender e usar big data. Isso
é um elemento central da estratégia delas.
Com essas informações, as empresas podem
antecipar-se a eventuais mudanças, sejam
elas econômicas, sociais ou ambientais?
Difícil de generalizar. O mundo está mudando muito
rápido. As empresas precisam se concentrar nessas
mudanças e formular estratégias para adaptar o
modelo de negócios delas. Contratar pessoas com
visões arejadas sobre o mundo, jovens com um
conjunto variado de experiências de vida, e
permitir que elas tenham uma presença forte
no desenvolvimento dos produtos – tudo isso
são habilidades que precisam ser aprendidas
pelas empresas.

Agenda 2020 Setor público

Por uma
ligação efetiva
A sinergia entre poder público e iniciativa
privada é fundamental para a realização de
projetos em conjunto que permitirão ao Brasil
responder melhor às demandas da sociedade. No
caminho para a consolidação desse processo, estão
transparência, troca de experiências e regras claras
de parceria.
Por Mauricio Savarese

P

or muitas décadas, prevaleceu no
Brasil um clima de desconfiança
mútua na relação entre governos e
empresas – muitas vezes, com base
em uma imagem distorcida de um
setor sobre o outro. No entanto,
cada vez mais, governo e iniciativa privada sentam‑se
à mesa para negociar ações conjuntas com a
perspectiva de encontrarem soluções de interesse
realmente comum – do setor público, das empresas
privadas e da sociedade. Vai se estabelecendo,
assim, a ideia de uma interdependência saudável
para melhorar aspectos como, por exemplo, a
infraestrutura brasileira e, assim, dar combustível ao
crescimento econômico e ao progresso social.

Há bons mecanismos para facilitar essa interação
sendo hoje implementados, como parte de um
processo que está em consolidação no Brasil. Entre
eles, observa-se a preocupação com questões
importantes, como transparência ativa, regras
claras em licitações, desenvolvimento de manuais
de gestão, contratação de ex-funcionários de
alta qualificação da iniciativa privada pelo serviço
público e criação de novos instrumentos para
viabilizar as parcerias. Embora tudo isso já exista
no Brasil, resistem também barreiras objetivas,
como um arcabouço jurídico atrasado, pessoal
desatualizado, uma certa “cultura do segredo”,
descompromisso com resultados e falta de cuidados
em projetos privados.
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Esses avanços e entraves ficam claros, por exemplo,
nas Parcerias Público-Privadas (PPPs). Segundo
dados da Deloitte, surgiram 132 projetos de PPPs
entre 2004 (ano da implementação da lei que
prevê esse modelo) e o fim de 2012. No entanto,
apenas 35 contratos foram sacramentados até
então. Quase 90 ainda estavam sob análise ou em
andamento; 52 desses se localizavam no Sudeste,
a região mais rica e mais ligada ao capital privado.
Para Elias de Souza, diretor da Deloitte para o
Setor Público, o número baixo e a concentração
dessas contratações demonstram a necessidade de
profissionais especializados que possam auxiliar os
gestores públicos e de procedimentos consolidados
e de regras claras que criem atrativos para os
investimentos e parcerias internacionais com a
esfera pública. “PPP não se resolve em três meses,
é algo que exige a elaboração de estudos técnicos
complexos, o que torna o processo demorado.
Entretanto, com as devidas precauções, existe a
necessidade de criar mecanismos para acelerar esse
processo”, diz.
Entre os catalisadores dessa aceleração, Souza cita
o Regime Diferenciado de Contratações (RDC), que
busca ampliar a eficiência nas contratações públicas
e a competitividade, promovendo a troca de
experiências e tecnologia, bem como o incentivo à

inovação, o Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) e a matriz de obras para a Copa do Mundo de
2014. “Esses fatores contribuíram para estreitar o
relacionamento entre os setores público e privado e
acelerar as mudanças no âmbito da infraestrutura e
da gestão pública”, afirma. “É necessário destravar
a entrada de empresas estrangeiras nesse mercado.
Ainda existem alguns entraves para que investidores
estrangeiros participem desse tipo de contratação.”
Bruno Pereira, coordenador do PPP Brasil, portal
mantido por agentes do mercado interessados em
acompanhar e divulgar informações sobre o tema,
acredita que a grande mudança dos últimos anos
é o Procedimento de Manifestação de Interesse
(PMI). Com esse aviso público antes da licitação,
empresários e autoridades estreitam laços e melhoram
projetos juntos. “Isso impulsionou nosso mercado e
institucionalizou a relação entre o poder público e
a iniciativa privada. Esse tempo ajusta expectativas
que nem sempre estão claras no papel. Quando o
poder público lidera naquilo que deseja, mobiliza a
iniciativa privada a entregar bons projetos. Isso cria
uma boa peneira e tira incertezas dos dois lados.”
Para Eduardo Oliveira, sócio-líder da Deloitte no
Brasil para o atendimento ao Setor Público, a
realização de um diagnóstico amplo da área social,
por meio de iniciativas como o Índice de Progresso
Social (veja mais sobre o IPS na matéria da pág. 4),
ajudará o governo e as empresas a se unirem em
torno de propostas para as áreas que mais precisam.
“Com a mensuração dos desafios e a definição
de metas claras, setor público e iniciativa privada
podem promover, em conjunto, soluções mais
efetivas”, destaca Oliveira.
A gradual mudança de mentalidade de gestores
públicos e autoridades já populariza as PPPs. Agora
não servem apenas a empreendimentos gigantescos,
mas também a iniciativas menos colossais. Em

Bruno Pereira, do portal PPP Brasil:
liderança do poder público confere
segurança e mobiliza a iniciativa privada
a entregar bons projetos
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outubro deste ano, a Prefeitura de São Paulo divulgou
um projeto para buscar interessados em modernizar a
iluminação pública da cidade, bem menos complexo
do que montar uma hidrelétrica. A General Electric se
apresentou. Terá de estudar engenharia, modelagem
operacional, viabilidade, impacto e legalidade.
Com informações mais confiáveis, as chances de
a iniciativa emplacar sobem, afirma Pereira. Nesse
caso, o PMI dribla uma paralisia que, em outros
tempos de menos informação e vontade de atuação
conjunta, poderia abater a ideia no nascedouro.
Outro exemplo acaba de ser inaugurado pela
Odebrecht em Belo Horizonte (MG), com a parceria
para a construção de escolas municipais. O prédio é
da prefeitura, mas é a empresa que determina tudo
que não for pedagógico, da manutenção aos vigias.
Ao todo, a prefeitura licitou 37 escolas, que deverão
estar funcionando até dezembro de 2014. “Cinco ou
seis municípios já nos procuraram, de Minas Gerais
e outros Estados”, disse Christini Kubo, diretora de
investimentos da Inova BH (marca da Odebrecht
Properties para essa parceria), ao jornal Valor
Econômico. O contrato pagará R$ 190 milhões e,
daqui a 20 anos, a prefeitura pode renová-lo ou passar
a prestar os serviços. O desempenho da empresa
privada, a ser avaliado pelos funcionários, pesará em
sua remuneração. Os governos de Pernambuco e
Espírito Santo já se interessam pela ideia.
Arquitetura da aproximação
O governo Fernando Henrique Cardoso, por meio das
privatizações e dos projetos de reforma do Estado, a
partir de 1995, reiniciou um diálogo intenso com a
iniciativa privada, após décadas de economia fechada,
diz a professora Regina Pacheco, coordenadora do

Regina Pacheco, da
FGV: entre avanços e
retrocessos, os governos
têm se mostrado mais
abertos ao capital privado

mestrado em Gestão e Políticas Públicas da Fundação
Getulio Vargas (FGV). Porém, seus planos para o
aparelho estatal não foram plenamente aplicados em
nível federal. Com a chegada de Luiz Inácio Lula da
Silva ao Palácio do Planalto, a relação inicialmente
congelou, mas, com o tempo, avançou lentamente.
“No governo FHC, não houve tanto a
implementação imediata dessas inovações de
gestão, mas, nos Estados, elas foram muito
utilizadas. Com Lula, houve um certo enviesamento
inicial pró-ação estatal direta. As agências
reguladoras tiveram seu papel politizado, faltando
regras claras para os negócios. Isso atrapalha”, diz
Regina. “Mas, aos poucos, Lula e Dilma viram que
não é possível o Estado atender a toda a demanda
de conhecimento e infraestrutura. E foram usando o
setor privado em alguns projetos. É um processo de
idas e vindas”, destaca a professora da FGV.

“Esses fatores [Regime Diferenciado de Contratações, PAC e matriz de
obras para a Copa] contribuíram para estreitar o relacionamento
entre os setores público e privado e acelerar as mudanças no
âmbito da infraestrutura e da gestão pública.”
Elias de Souza, diretor da Deloitte para o Setor Público
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Unidos em torno de soluções

U

ma nova dinâmica está colocando
as empresas ao lado dos governos
na promoção de iniciativas voltadas
ao progresso social sustentável. Paul
Macmillan, líder global da Deloitte
para o Setor Público, relata esse
processo de convergência em seu
livro “The Solution Revolution: How
Business, Government, and Social
Enterprises Are Teaming Up to Solve
Society’s Toughest Problems” (A
revolução das soluções – Como
empresas, governo e organizações
sociais estão se unindo para resolver
os mais difíceis problemas da
sociedade), lançado em setembro
pela Harvard Business Press. Nesta
entrevista à Mundo Corporativo,
Macmillan relata como a sociedade
pode se beneficiar com a troca de
soluções entre os setores.
O que é a “revolução das
soluções”?
Problemas antigos das sociedades hoje
não ficam mais à espera dos governos.
Existem novos agentes que estão
angariando recursos, compartilhando
conhecimento, desenvolvendo
soluções e criando tecnologia para
lidar com eles. Isso é o que chamamos
de “economia das soluções”. Hoje,
um empresário que está entre esses
novos agentes faz mais do que lucrar:

Paul Macmillan,
autor de
“The Solution
Revolution”
(abaixo) e líder
global da Deloitte
para o Setor
Público: empresas
engajadas em
projetos para
mitigar as
demandas da
sociedade

ele provoca políticas. E algumas
políticas dificilmente seriam feitas só
por governos. Há uma nova dinâmica
na interação entre o público e o
privado, porque o empresariado está
mudando.

Público-Privadas estão aí para
mitigar as demandas da sociedade
e vieram para ficar. Por isso, os
governos precisam das multinacionais
multirracionais que descrevemos
no livro.

E dá para chamar de revolução?
Veja o caso da Unilever na Índia.
Eles estão reduzindo a mortalidade
infantil em algumas partes do país
simplesmente colocando voluntários
para explicarem a importância de se
lavar as mãos. A marca se fortalece,
a comunidade se fortalece, todos
ganham. Esta é a evolução do
pensamento empresarial. Deixamos
de pensar exclusivamente em
escala para pensar também em
valor compartilhado. Quem forma
comunidades vai melhor. Quem
entende melhor o ecossistema lucra
mais. E revolucionamos com soluções
peso-leve que têm impacto.

E o que são essas multinacionais
multirracionais?
São as empresas capazes de pensar
no seu papel com mais complexidade
do que as que só querem atuar com
escala. O processo político hoje é
fragmentado e as empresas precisam
suar para terem um quadro geral.
Isso exige soluções de menor porte,
engajamento em comunidades,
tecnologias baratas. Em suma, são
empresas que aceitam ter um papel
mais amplo.

São soluções peso-leve,
mas os problemas ainda
são peso-pesado. O mundo
empresarial consegue resolver
problemas tão grandes?
Não completamente. Assim como os
governos sozinhos não conseguem
resolver tudo nesses tempos de
restrições orçamentárias. As Parcerias

E o que os governos devem fazer
para lidar com essa revolução?
Devem criar o ambiente para
que empresas e cidadãos criem
soluções. Abrir dados é uma dessas
necessidades. Também é importante
que haja um compromisso com
resultados, não apenas com
investimentos. Criar bons marcos
regulatórios também ajuda. Há bons
exemplos, mas certamente a estrutura
pública precisa se modernizar. Mas
esse já é um processo em aceleração.

“Com a mensuração dos desafios e a
definição de metas claras, setor público
e iniciativa privada podem promover,
em conjunto, soluções mais efetivas.”
Eduardo Oliveira, sócio-líder da Deloitte no Brasil para o atendimento ao
Setor Público
Antes da reaproximação entre gestores e líderes
empresariais, ainda nos anos 90, a agenda do
País estava mais voltada ao combate à inflação
do que ao crescimento. Ao final do período do
Regime Militar (1964-1985), a disparada dos preços
era um problema maior do que a infraestrutura
decrépita. O Plano Real promoveu um maior
controle inflacionário, e o País já poderia acelerar
na construção de melhor malha ferroviária, portos
com calado adequado e estradas transitáveis. O ciclo
havia mudado. Depois da privatização de estatais,
justamente para que a iniciativa privada e a esfera
pública pudessem investir em suas especialidades,
era de se esperar um Brasil mais bem estruturado.
Fabiano Angélico, da
Controladoria-Geral do
Município de São Paulo: Lei
de Acesso à Informação é
uma das mais avançadas
do mundo, mas a “cultura
do sigilo” esconde dados
que deveriam ser públicos

Jogo aberto
Autor do livro “The Solution Revolution” (veja
quadro sobre a obra na página ao lado), Paul
Macmillan é líder global da Deloitte para o Setor
Público, já tendo atuado como conselheiro
estratégico do governo do Canadá por mais de

25 anos. Para ele, o acesso à informação pública
é a chave para que funcione a relação entre as
autoridades e o setor privado. “As desconfianças só
se dissipam quando o tomador de decisão sente que
tem todos os dados para fazer a melhor escolha.
Se a autoridade se esconde, não existe chance de
diálogo frutífero”, diz. “A busca pela transparência
virou bandeira mundial, da sociedade e da iniciativa
privada. A mudança é também graças à vigilância
da internet, da sociedade organizada e, verdade seja
dita, dos hackers.”
O Brasil avançou em transparência graças a
novas leis, à criação da Controladoria-Geral da
União (CGU) e à publicação on-line de contratos
e gastos em vários níveis de governo. Porém, a
cultura do sigilo ainda esconde muitos dados
que deveriam ser públicos, segundo Fabiano
Angélico, especialista no tema e coordenador de
Promoção da Integridade Pública da recém-criada
Controladoria-Geral do Município de São Paulo.
“A Lei de Acesso à Informação brasileira é tida
como uma das mais avançadas do mundo, mas o
texto de qualquer lei vale pouco se suas diretrizes
não são respeitadas na prática”, afirma. “Falta
delimitarmos bem o que é informação sigilosa.”
Para todos os entrevistados para esta reportagem, o
Brasil vai melhorar seus serviços públicos e interagir
de forma mais positiva com o setor privado quando
a cultura da transparência se fortalecer no País. Esse
acompanhamento torna os gargalos mais claros
e permite uma fixação de metas mais táteis para
atacá-los. Outra sugestão é consolidar anualmente
as regras para acordos entre o poder público e a
iniciativa privada, como faz a Espanha. Isso toma
tempo: os países da Escandinávia lidavam com leis
de acesso a dados públicos décadas antes do Brasil.
Pode ser que a visão que empresários e governo têm
um do outro ainda siga distorcida por algum tempo.
Pode ser que nunca se vejam no mesmo lugar de quem
está do outro lado da mesa. E pode ser que sejam
desafiados nessa ideia de que uns trabalham para o
povo e outros, contra ele. No entanto, o caminho da
sala de reuniões parece cada vez mais óbvio.
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A ética no centro
da estratégia
Na era da informação, da comunicação digital e da
maior relevância do fator humano, novas questões
éticas se colocam para as relações de trabalho.
Garantir transparência e qualidade na gestão
de pessoas é essencial às empresas que buscam
competitividade e adequação às novas normas, como
o eSocial.
Por Renata Ruffato

M

uito tem se falado sobre
ética. No ambiente
corporativo, relações
éticas, tanto do empregado
quanto do empregador,
são, mais do que uma
necessidade, um diferencial competitivo que ajuda a
garantir a sustentabilidade dos negócios. Com tanta
informação disponível e a demanda da sociedade
e dos mercados por transparência, ser ético é
fundamental para a sobrevivência das empresas.
Quando se fala em ética no trabalho, vale o
mesmo conceito do grego “ethos”, que significa
“bom costume” ou “portador de caráter”. Ética é,
portanto, uma reflexão sobre o valor das ações –
coletivas ou individuais. Ela diz respeito a uma série
de comportamentos esperados, que contribuem
para um ambiente harmonioso, justo e respeitoso.
Em um cenário empresarial cujo ambiente
regulatório trabalhista fica cada vez mais complexo,
a ética aparece como um grande desafio.
Um fator responsável pelo aumento da importância
dada à ética nas relações de trabalho envolve
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as novas tecnologias que pautam a era da
informação. São elas que, em primeira instância,
permitiram ou até obrigaram as empresas a serem
mais transparentes e deram um poder inédito à
figura do funcionário.
“O acesso amplo à informação criou uma espécie
de ‘jurisprudência on-line’ para qualquer assunto.
O colaborador de uma empresa que tenha dúvidas
quanto ao modo como foi tratado por um chefe
ou colega, ou em relação às práticas comerciais da
empresa, pode obter informações instantâneas de
situações semelhantes e comparar. As redes sociais
também permitem que ele troque ideias com
pessoas que já tenham passado por isso e sofrido
as consequências e penalidades aplicadas em
ações que transgrediam os padrões éticos aceitos”,
ressalta o professor Mário Persona, palestrante
sobre o tema ética e professor de Estratégias de
Marketing e Negócios.
Para Angela Castro, sócia da Deloitte na área de
Outsourcing e líder para soluções de HR Desk,
que reúne serviços multidisciplinares voltados aos
gestores de recursos humanos das organizações,

a gestão de pessoas ganhou muita relevância
nas relações trabalhistas. “Diferentemente da era
industrial, vivemos a era do conhecimento, em
que o envolvimento humano é valorizado e cada
vez mais fundamental. Portanto, o cuidado com o
colaborador e a gestão do relacionamento humano
vão diferenciar as empresas com e sem futuro em
seus segmentos de atuação”, afirma Angela.
Hoje é mandatório que as empresas não apenas
sigam à risca a legislação trabalhista, mas também
adotem práticas corporativas pautadas na ética,
especialmente no que diz respeito ao processo de
gestão de pessoas. Algumas ferramentas, como
canais de ouvidoria, comunicação interna e código
de conduta, entre outras, auxiliam essa empreitada
– prevenindo e identificando riscos e contribuindo
para um bom clima organizacional. Porém, vale
ressaltar que o bom exemplo é o melhor caminho.
“É preciso ter coerência entre o que se prega e o
que é praticado. Assim, cria-se um círculo virtuoso
pautado pela ética”, diz Angela.
Entre as mudanças previstas pelo Governo Federal
para a promoção de maior transparência na relação

entre empresas e funcionários está o eSocial (veja
mais sobre o projeto no quadro da pág. 23).
Mesmo com a entrega de dados prevista para
acontecer de forma gradual, é preciso que todas as
empresas se preparem desde já para o programa. A
nova obrigação demanda mudanças, reorganizações
e alguns investimentos. Uma sondagem feita pela
Thomson Reuters com 2 mil empresas mostrou que
70% delas ainda não contam com nenhum projeto
interno para atender à nova obrigação do eSocial.
“O projeto não é uma ação isolada e, infelizmente,
as empresas em geral não se atentaram para o alto
impacto que o eSocial traz para os negócios”, alerta
Victoria Sanchez, gerente especialista em soluções
de Tax & Accounting da Thomson Reuters. “Nossa
indicação é rapidamente conscientizar a alta gestão,
analisar os pré-requisitos e fazer o saneamento dos
dados cadastrais”, resume.
Relações com os terceirizados
Os terceirizados são uma importante força de
trabalho, que também deve estar inserida na
discussão ética. Eles são mais de 10 milhões de
profissionais no País, que representam cerca de
22% dos trabalhadores formais. Um acordo sobre
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“O cuidado com o colaborador e a gestão
do relacionamento humano vão diferenciar
as empresas com e sem futuro em seus
segmentos de atuação.”
Angela Castro, sócia da Deloitte na área de Outsourcing e líder para soluções de HR Desk, que
reúne serviços multidisciplinares voltados aos gestores de recursos humanos

a regulamentação do sistema de contratação de
terceiros está próximo – é o Projeto de Lei nº 4.330.
Independentemente da decisão legislativa, as
empresas devem observar essa relação com cuidado.
“Existem situações em que, para atender a certas
condições e estar dentro do orçamento contratado,
o terceiro precariza as condições de trabalho de
seus funcionários ou mesmo ‘quarteiriza’ o serviço.
O desafio de quem contrata está em fiscalizar toda
a cadeia e garantir que o contratado atue dentro de

premissas éticas e atendendo à legislação
trabalhista e previdenciária”, alerta Fernando Ázar,
sócio da área de Consultoria Tributária da Deloitte.
“Ao fazer um trabalho preventivo de fiscalização,
as empresas contratantes mitigam o risco de
aparecimento de contingências. É justamente
nesse tópico que o Projeto de Lei 4.330 traz uma
novidade importante, pois a proposta é de que
as empresas que fizerem a fiscalização dos
terceiros serão enquadradas no instituto da
responsabilidade subsidiária. As que não fazem
passarão a assumir a responsabilidade direta”,
explica Ázar.
Além disso, existe a questão da imagem corporativa.
Perante a sociedade, quem presta serviço é parte
e representa a empresa contratada. E vice-versa.
Isso significa que qualquer ato condenável do
terceirizado reflete na imagem da empresa e fere
sua reputação. “Sabemos que danos dessa natureza
são muito mais difíceis e caros de contornar do
que o trabalho de prevenção”, lembra o sócio da
Deloitte. Cabe à organização, além de fiscalizar, usar
da força do contrato para adequar seus terceirizados
a seguir o código de ética e conduta que permeia
seus negócios.

Victoria Sanchez, da
Thomson Reuters:
empresas precisam
implementar projetos
internos para atender aos
processos do eSocial
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Fim da informalidade
Quando se fala em ética, automaticamente se
pensa na criação de normas e padrões. São
eles que podem dar o referencial para atitudes
éticas. Nesse sentido, a Proposta de Emenda à
Constituição 72, ou a “PEC das Domésticas”,
aparece como um passo em direção a relações

eSocial: uma nova era nas relações trabalhistas

U

m canal único visa unificar o envio de informações
trabalhistas, previdenciárias e fiscais. É o eSocial,
projeto do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)
que permitirá mais controle e transparência nas relações
de trabalho.
A nova forma de prestação de contas vai atingir cerca
de 6 milhões de empresas do País, em diversos setores.
A partir de 2014, elas passam a enviar para a Receita
Federal, digitalmente, todos os dados relacionados
aos seus empregados, extinguindo várias obrigações
acessórias. Registros de férias, folha de pagamento,
prontuários de medicina laboral e Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) são alguns dos
44 eventos relativos a cada funcionário que deverão
ser reportados por meio do eSocial. “Ao dar maior
transparência e visibilidade às informações relacionadas
ao trabalhador, vemos no eSocial uma contribuição
importante para as relações entre empregados e
empregadores”, afirma Angela Castro, sócia da Deloitte
na área de Outsourcing e líder para soluções de HR Desk.
Daniel Belmiro Fontes, coordenador de Sistemas da
Atividade Fiscal da Receita Federal, concorda e aponta
os benefícios. “O eSocial chega como uma forma de
registro de obrigações que já existem, concentrando‑as
em um único lugar. Ao padronizar a entrega dessas
informações, temos menos burocracia, o que implica
custos operacionais menores para as empresas. Além
disso, por simplificar o envio das informações em apenas
uma única vez, o eSocial diminui as chances de erros e
fraudes e será mais fácil aplicar a legislação trabalhista e
previdenciária. O projeto, portanto, chega para tutelar os
direitos dos trabalhadores”, diz Fontes.
“Há uma quebra de paradigmas, uma vez que todos
os envolvidos terão que disponibilizar as informações
prontamente. A transparência vai permitir que as relações
trabalhistas ocorram de forma mais ética, de modo que
nenhuma das partes possa ser penalizada”, ressalta
Alessandra Heloise Vieira, diretora de Planejamento
Tributário da Claro. Com o eSocial, os trabalhadores
poderão acompanhar o status de suas contribuições e
os depósitos feitos pelas empresas. Por outro lado, o
empregador terá à disposição o back-up dos registros
enviados por 30 anos.
Tempo para adequação
A implementação do eSocial acontecerá por etapas.
Durante o primeiro semestre de 2014, a entrega das
informações pelo novo canal será obrigatória para as
grandes empresas tributadas pelo lucro real. As empresas
inscritas nos regimes do Simples Nacional e lucro

Alessandra Heloise Vieira, da Claro: novas regras são uma
quebra de paradigma, que irá promover mais segurança
para empregados e empregadores

presumido e do Simples Nacional têm até setembro de
2014 para reportar os dados pelo eSocial.
A Claro já deu início aos trabalhos para se adequar
à obrigação. “Tivemos que sensibilizar todos sobre
a importância do projeto e os efeitos positivos para
os negócios da empresa, bem como para nossos
funcionários”, conta Alessandra. “Resolvido isso,
criamos um grupo multidisciplinar de trabalho com
conhecimentos em diversas áreas, como fiscal, recursos
humanos, tecnologia da informação e jurídica, para
iniciar uma avaliação sobre as frentes a serem abertas e,
assim, criar uma matriz de responsabilidade. Realizamos,
ainda, um teste de aderência ao lay-out e identificamos
quais seriam os esforços adicionais a serem realizados
para atender plenamente ao eSocial”, conta.
Passado esse momento de adequação, organização
e ajustes internos, especialistas apontam os ganhos
permanentes para as empresas. “Processos alinhados,
maior controle e segurança por estar em conformidade
com a legislação são alguns deles”, defende Angela
Castro, da Deloitte. “Não há dúvidas de que o eSocial
é benéfico não apenas para os trabalhadores, mas
também para as empresas sérias e éticas, que valorizam
as relações com seus funcionários”, reitera Fontes, da
Receita Federal.
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“O desafio de quem contrata está em
fiscalizar toda a cadeia e garantir que
o contratado atue dentro de premissas
éticas e atendendo à legislação
trabalhista e previdenciária.”
Fernando Ázar, sócio da área de Consultoria Tributária da Deloitte

Exemplos nas relações trabalhistas
A empresa britânica de pesquisa Eiris, responsável pelos índices de sustentabilidade das bolsas de valores de Londres e
Johannesburgo, avaliou a governança corporativa e as práticas éticas de mais de 2 mil empresas do mundo.
Em seu ranking das companhias mais éticas, destacam-se, entre outros aspectos, as boas práticas nas relações
de trabalho das organizações.

1 Puma

2 First Group

3 Banco Nacional

4 GlaxoSmithKline

5 Roche

Mantém uma
política global
de igualdade de
oportunidades para
seus funcionários.
Os esforços em
envolver a cadeia
de fornecedores
e outros parceiros
comerciais também
contaram pontos
a favor para a
liderança.

A empresa britânica
consegue manter
sob controle os
riscos ambientais, de
segurança e saúde
dos funcionários,
mesmo atuando nos
críticos setores de
soluções logísticas,
transporte nacional
e internacional e
viagens.

O banco se destaca
ao priorizar o
investimento
responsável,
treinando seus
funcionários para
identificar riscos
sociais e ambientais
potenciais de
projetos que buscam
empréstimo.

A farmacêutica
é reconhecida
devido aos seus
compromissos com a
promoção do acesso
a medicamentos
no mundo em
desenvolvimento
e excepcionais
práticas ambientais,
principalmente na
gestão de água.

Produtos e serviços
com acesso
facilitado a países
em desenvolvimento
são os pontos fortes
da empresa suíça. O
bom desempenho
também é verificado
em um “código
avançado de
ética e de gestão
antissuborno”.

da Austrália

Fonte: Eiris (2013)

mais justas entre patrões e empregados ao garantir
direitos aos profissionais dessa categoria. “Ao
tirar os empregados domésticos da informalidade,
certamente damos parâmetros melhores para uma
relação boa para ambos os lados”, defende Angela
Castro, da Deloitte.
Em 2011, quando a PEC foi instaurada, de cada
dez trabalhadores domésticos, só três tinham
registro na carteira de trabalho, segundo dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad).
A pesquisa levou em conta trabalhadores como
motoristas, cuidadores, empregadas mensalistas e
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diaristas, formando um universo de 6,6 milhões de
trabalhadores. Segundo a Organização Internacional
do Trabalho (OIT), a PEC colocou o Brasil como
referência internacional em relação aos direitos dos
trabalhadores domésticos. A sociedade também
reconheceu que a PEC deu início a uma mudança
profunda nas relações de trabalho da vida doméstica.
Perde força o formato servil e informal para dar lugar
a uma situação mais transparente e ética.

Para mais informações sobre o eSocial,
acesse www.deloitte.com.br

Agenda 2020 Gestão financeira

A nova jornada
do CFO
Em um momento
de ruptura nos mais
diversos setores
da economia e
de transformação
econômica global,
os CFOs, executivos
antes praticamente
restritos às funções de
tesouraria, contabilidade
e controle, assumem
novas atribuições e são
chamados a participar da
formulação estratégica
das organizações.
Por Luciano Feltrin

O

tempo em que, para ser um
bom Chief Financial Officer
(CFO), bastava apenas
conhecer bem os números da
empresa e controlá-los já faz
parte do passado. Certamente,
habilidades técnicas e específicas, como amplo
domínio de finanças, contabilidade e controles,
continuam a ser fundamentais. Porém, isoladas, já
não significam muito, nem são suficientes para dar
conta dos novos tempos.
Em pleno momento de ruptura e transformação
econômica global, a rotina dos profissionais da área
vem ganhando novas e múltiplas atividades. “Hoje,
a minha agenda é muito mais estratégica e muito
menos numérica. Gasto muito menos tempo com
números e tocando a gestão do dia a dia e invisto
muito mais em encontrar formas de gerar valor à
companhia”, afirma Dani Ajbeszyc, diretor financeiro
da Cyrela Commercial Properties (CCP).

Para o executivo, uma das maneiras de conseguir
isso – sem correr o risco de perder o controle do
bom funcionamento cotidiano da organização – é
aproveitar a interlocução privilegiada que a função
proporciona, dentro da empresa e com o mercado,
para construir a estrutura de capital mais adequada.
“O CFO é aquele que tem de colocar o nariz fora
da janela para sentir a temperatura do mercado.
Como conhece bem as necessidades financeiras da
empresa e as condições do mercado, cabe a ele
fazer bons reportes e recomendações ao conselho
de administração para que as melhores decisões
sejam tomadas”, conta Ajbeszyc.
A habilidade é ainda mais valorizada em empresas
que atuam em setores cuja necessidade de buscar
grandes volumes de capital no mercado é frequente.
É o caso do Grupo Equipav, formado por empresas
de mineração e engenharia. “O CFO não é apenas
aquele que recebe uma demanda financeira e
procura viabilizá-la. Ele tem de estar umbilicalmente
ligado ao projeto, pois vai ajudar a compor e
formular sua lógica, da concepção ao momento
de ir ao mercado levantar recursos”, exemplifica o
presidente da empresa, Hamilton Amadeo.
Emilio Carazzai, coordenador da Comissão de Finanças
e Contabilidade do Instituto Brasileiro de Governança

Dani Ajbeszyc, CFO
da Cyrela Commercial
Properties: agenda
estratégica e interlocução
dentro da empresa e com
o mercado em busca de
maior geração de valor à
companhia
José Carlos Grubisich,
presidente da Eldorado
Brasil Celulose: a
importância de estar
preparado para suceder
o CEO
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Corporativa (IBGC), avalia que a busca por profissionais
com essa capacidade é uma tendência natural no País
e no mundo. “Nos tempos atuais, o CFO tem de se
habituar ao papel de líder responsável por construir a
estrutura de capital que será capaz de levar à frente e
sustentar a estratégia da organização.”
Outra situação na qual o CFO atua como
protagonista e intermediário entre empresa e
mercado ocorre durante o processo de preparação
para a listagem na bolsa de valores. “Em momentos
como este, absolutamente estratégicos para
definir a vida e o futuro de uma companhia, é
fundamental que o CFO seja capaz não só de
entregar informações financeiras bem estruturadas,
mas também que consiga gerar dados precisos,
confiáveis e bem fundamentados para atrair
investidores para a oferta”, acredita Britto Júnior,
Chief Executive Officer (CEO) da empresa de
software Quality, cuja listagem no Bovespa Mais,
segmento de acesso da BM&FBovespa, está
programada para acontecer até o final de 2013.
Estruturadores de operações habituados a trabalhar
em road shows destacam que situações como
esta – prévias à abertura de capital – são decisivas
quando se trata de alinhar as expectativas dos
agentes do mercado (investidores, analistas e bancos

de investimento) às métricas de desempenho da
empresa. “O CFO é o capitão do time durante e
após a abertura de capital. Ele e sua equipe são os
catalisadores desse processo”, afirma o advogado
Thiago Sandim, sócio da Lefosse Advogados, uma
das bancas mais ativas do País em transações como
fusões, aquisições e aberturas de capital.
“A tendência é de que os CFOs sejam, cada vez mais,
executivos que não têm origem na área de finanças.
O mundo está mais complexo, e eles precisam
desenvolver novas habilidades”, destaca Sandy
Cockrell, líder global do CFO Program da Deloitte.
Perenidade e sucessão
Cada vez mais próximos das decisões estratégicas
e, portanto, dos CEOs, os CFOs veem sua trajetória
ganhar contornos que mesclam desafios e
oportunidades. Se, por um lado, as responsabilidades
cresceram muito, o mesmo acontece com as
possibilidades de crescer profissionalmente.
Atualmente, em muitas organizações, os CFOs são
observados como candidatos naturais à sucessão
presidencial. “Para mim, o mais importante em um
CFO é que ele esteja preparado para me suceder”,
confirma José Carlos Grubisich, CEO do Grupo
Eldorado Brasil Celulose. Essa expectativa do
comando das organizações está apoiada em um
racional simples e bastante válido, explica Carazzai,
do IBGC. “A experiência prática demonstra que o

melhor processo sucessório é aquele que pode ser
pensado, planejado e executado internamente. Por
isso, parece bastante lógico que um dos candidatos
proeminentes à sucessão seja o CFO.”
O fortalecimento da função de CFO é outro fator
que reforça a possibilidade de assumir o comando
da empresa. “À medida que se cobra do CFO que
ele, além de reportar os resultados, também ajude a
descobrir caminhos para alcançá-los, é de se esperar
que esse executivo ganhe força como possível
substituto do presidente”, pondera Leandro Reis,
CFO da Ativas, empresa de Tecnologia da Informação
controlada pelos grupos Asamar e Cemig.

Sandy Cockrell, líder
global do CFO Program
da Deloitte, participa do
evento “A Jornada do CFO
2013”: líderes financeiros
debateram as novas
habilidades exigidas para
esses executivos

Fatores como bom trânsito e experiência no
universo das finanças corporativas também contam
pontos preciosos a favor do CFO em uma eventual
sucessão presidencial. Um exemplo de empresa
que, recentemente, promoveu um CFO a CEO
foi a Cyrela. Em agosto deste ano, José Florêncio
Rodrigues Neto, então vice-presidente financeiro
e diretor de Relações com Investidores da Cyrela
Brazil Realty, tornou-se diretor-presidente de outra
companhia do Grupo, a CCP.
Mais do que planilhas e números
A multidisciplinaridade passou a integrar o dicionário
dos CFOs modernos. Colocar seu significado em
prática é um dos grandes desafios dos profissionais
que pretendem ser bem-sucedidos na função, além,
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Além dos muros da empresa e da gestão financeira

D

a mesma forma que precisam se preparar
para romper obstáculos e assumir novas
responsabilidades típicas do negócio, os CFOs não
podem descuidar de um aspecto externo, mas que
influencia diretamente suas decisões – o cenário
macroeconômico.

Alexandre Schwartsman,
em palestra especial
do evento “A Jornada
do CFO 2013”: novos
modelos de concessão de
infraestrutura contribuirão
para uma retomada
sustentável da economia
brasileira

E essa questão está no radar. Segundo a enquete
realizada pela Deloitte no evento “A Jornada
do CFO 2013”, em agosto, o fator externo
que mais preocupa os CFOs – pois pode ter
impactos negativos nos negócios e resultados das
organizações – é o desempenho da economia,
vista de forma global. Esse ponto ficou com 31%
das citações dos profissionais que responderam ao
questionamento.
As incertezas em torno da economia internacional
também afetaram a percepção de que o
desempenho futuro pode ficar aquém do desejado.
Esse ponto foi o mais mencionado (32%), o que
aponta que os CFOs estão menos otimistas com
relação ao futuro por conta de fatores externos.
O economista Alexandre Schwartsman recomenda
atenção e acredita que o País enfrentará sérios
obstáculos para voltar a crescer de forma consistente
em um futuro próximo. A principal dificuldade,
segundo o ex-diretor de Assuntos Internacionais
do Banco Central (BC), estará em eliminar três
barreiras que limitam a oferta: escassez de mão
de obra qualificada, baixo nível de investimento e
produtividade abaixo do desejado.
“A velocidade de expansão do Produto Interno Bruto
(PIB) na casa de 4%, 4,5%, registrada entre 2004 e
2010, não se mostrou sustentável e só aconteceu
porque havia um contingente maior de mão de obra
ociosa”, disse, ao lembrar que, com a atual taxa de
desemprego, em torno de 5,5%, o mesmo cenário
não se repetirá.
Para recolocar a economia brasileira no caminho
do crescimento robusto e sustentável, ele sugere
que o governo mude radicalmente seu modelo
de concessão de infraestrutura, apostando na
competição entre empresas privadas como forma
de tornar os serviços mais eficientes e ampliar a
oferta. “O retorno do investimento em infraestrutura
tem de ser alto para os investidores, pois reduzir os
gargalos desse setor é fundamental para aumentar a
produtividade”, argumenta Schwartsman.
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Cautela e estabilidade
Uma enquete realizada pela Deloitte com CFOs revelou, em agosto, que os líderes financeiros
estão atentos à situação da economia – tanto local quanto global. Entre os fatores externos,
aquele que os líderes financeiros acreditam ter maior potencial de trazer impactos negativos
às empresas nos próximos 12 meses é o desaquecimento econômico. Ao mesmo tempo, o
cenário de estabilidade econômica global é o mais esperado pelos CFOs nesse período, seguido
pela perspectiva de melhora.
Quais fatores externos podem ter impacto
negativo no desempenho de sua empresa
ao longo dos próximos 12 meses?
(em % de respondentes)

Como você enxerga o desempenho atual e
o futuro das maiores economias do mundo?
(em % de respondentes)
8

14
9

32

6

1

8

51

18

22

Crescimento da economia (local, EUA, Europa,
China)
Custo de capital e mudanças cambiais
Disponibilidade de talentos
Gastos do governo
Custo da energia
Mudanças na indústria (regulação, demanda,
consolidação, preços)

31

E stável
M
 uito melhor em um ano
Muito mal agora
M
 uito bom agora
Muito pior em um ano

Fonte: enquete realizada com 90 CFOs (Deloitte, agosto de 2013)

“O mundo atual requer a melhor informação em
uma velocidade impressionante. Cabe ao CFO
receber e processar essa informação, mitigando os
riscos da tomada de decisão.”
Othon de Almeida, sócio que lidera o CFO Program da Deloitte
claro, daqueles que desejam ser CEOs no futuro.
Foi o que notou Leandro Reis, logo que chegou
à Ativas, em janeiro de 2012. Isso porque, pela
estrutura da empresa, três áreas, fora evidentemente
a de finanças, respondem ao CFO – suprimentos e
logística, auditoria de processo e gestão de pessoas.
“Desde o começo do meu trabalho aqui percebi
que a empresa espera que o CFO participe da
formulação de sua estratégia e esteja integrado
às diversas áreas”, diz. “Para que isso dê certo,
é preciso que o CFO esteja aberto a desenvolver
várias habilidades humanas. Também é necessária
uma dose de humildade, no sentido de que terá
de perguntar muito e assimilar conhecimentos
específicos que não são típicos da área de finanças.”
Como contratar, formar e reter talentos representa
um dos maiores desafios de empresas de todos
os portes e setores – sendo, portanto, um tema
sensível e estratégico –, dialogar com as áreas de
Recursos Humanos (RH) passou a ser fundamental
para os CFOs, defende Cícero Penha, vice-presidente
corporativo de Talentos Humanos do Grupo Algar.
“As pessoas (colaboradores das organizações) não
querem mais ser mandadas; querem ser convencidas.
Como os CFOs, via de regra, vêm de áreas muito
técnicas, têm o desafio de entender melhor as
necessidades dessas pessoas”, explica Penha.
Enquete feita pela Deloitte com 90 diretores
financeiros presentes no evento “A Jornada do CFO
2013”, em agosto, na capital paulista, apontou que
a atenção dos CFOs ainda está muito concentrada
no CEO. Os comandantes da empresa são, de longe,
considerados os interlocutores mais importantes

dentro das organizações – tiveram 73% das citações
do levantamento (veja resultados no quadro da
página ao lado).
Os diretores de Recursos Humanos, só para ficar no
exemplo da área de gestão de pessoas e talentos,
sequer foram citados pelos respondentes. Emilio
Carazzai, do IBGC, é enfático a respeito – esse
quadro precisa mudar rapidamente. Segundo ele,
para ser de fato estratégico, um CFO tem de ser
capaz de ter uma visão integrada do negócio. “É
fundamental que, nos dias de hoje, o CFO tenha
familiaridade com conhecimentos de marketing,
RH, tecnologia da informação e legislação. É a
capacidade de enxergar 360 graus.”
Para Othon de Almeida, sócio que lidera o CFO Program
da Deloitte, o contato com as diversas áreas da
organização ajuda a gerar o conhecimento necessário
para que o CFO consiga alcançar um de seus principais
objetivos – alimentar a empresa com as informações
mais qualificadas e decisivas. Tudo isso com agilidade.
“O mundo atual requer a melhor informação em
uma velocidade impressionante. Cabe ao CFO
receber e processar essa informação, mitigando os
riscos da tomada de decisão”, destaca Othon.
Enquanto constrói pontes internamente, o CFO
moderno também tem de dar conta daquilo que
acontece à sua volta, munindo-se de informações
do setor em que atua e das empresas concorrentes –
até para buscar oportunidades de negócio. “O CFO
precisa estar preparado para liderar processos de
fusão e aquisição. Nesse sentido, seu trabalho pode
envolver o mapeamento de negócios e a contratação
de advisors financeiros”, cita Carazzai, do IBGC.

Para mais informações
sobre o CFO Program da
Deloitte, acesse
www.deloitte.com.br
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Um Brasil de
O setor portuário brasileiro está diante de
um momento inédito em sua história. A nova
legislação abre perspectivas para a participação
da iniciativa privada nesse mercado, o que
pode contribuir para um verdadeiro choque de
competitividade em uma área fundamental para
o nosso comércio internacional.
Por Marco Antonio Barbosa
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portos abertos

U

ma nova era para os portos
brasileiros foi oficialmente
inaugurada em outubro. Uma
reunião em Brasília, à qual
compareceram representantes
dos ministérios da Secretaria
Especial de Portos e da Casa Civil, da AdvocaciaGeral da União (AGU) e do Tribunal de Contas da
União (TCU), selou a entrega oficial dos estudos
do primeiro bloco de arrendamentos de portos em
Santos (SP) e no Pará.

É a primeira licitação desde a promulgação, em junho,
pela presidente Dilma Rousseff, da Lei nº 12.815
– o novo marco regulatório do setor portuário,
que, entre outras inovações, prevê a possibilidade
de concorrência entre portos públicos e terminais
privados, a eliminação de uma série de restrições
existentes na utilização dos terminais privados por
terceiros e a regulação da exploração de instalações
portuárias fora do porto organizado (veja as
mudanças trazidas pela lei no quadro da pág. 34).
A ideia é trazer investimentos e competitividade a
um segmento que já é expressivo (o faturamento
total dos serviços portuários no Brasil em 2012
chegou a R$ 9,25 bilhões), mas que precisa superar
uma série de desafios para explorar todo o seu
potencial e contribuir para o enfrentamento do
Custo Brasil.
Os 35 portos públicos brasileiros são a ponta de
lança principal do nosso comércio exterior, tanto
para a chegada de produtos quanto para o envio
de mercadorias ao mercado internacional. Segundo
a Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(Antaq), em 2011, a via marítima recebeu 89%
das importações que chegaram ao Brasil. Nas
exportações, o índice foi ainda maior: 96%. A
posição do País como grande fornecedor global de
commodities está ancorada nessa performance. Em
2012, dos 326 milhões de toneladas de cargas que
passaram por nossos portos, quase 90% eram bens
primários (minério de ferro, soja, açúcar, milho e
combustíveis). A movimentação em 2012 apresentou,
em relação ao ano anterior, um crescimento de
5,5% em volume transportado e de 15,7% em valor.
Segundo Iara Pasian, sócia-líder da Deloitte para a
Indústria de Infraestrutura, esta é uma oportunidade
para que toda a cadeia de agentes do mercado
associada aos portos brasileiros invista na melhoria
de seus processos de gestão, buscando aprimorar
a eficiência operacional. “Para que os novos
empreendimentos no setor portuário sejam bem-sucedidos, é preciso considerar uma série de fatores
que impactam projetos dessa natureza e conhecer
bem os desafios e, sobretudo, os riscos que podem
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“Para que os novos empreendimentos no setor portuário sejam
bem-sucedidos, é preciso considerar uma série de fatores que
impactam projetos dessa natureza e conhecer bem os desafios e,
sobretudo, os riscos que podem impactar a operação do terminal
no prazo de concessão e os respectivos custos estimados.”
Iara Pasian, sócia-líder da Deloitte para a Indústria de Infraestrutura
impactar a operação do terminal no prazo da
concessão e os respectivos custos estimados”, afirma
Iara, que enumera alguns deles. “É preciso atentar,
por exemplo, para fatores que englobam a própria
viabilidade econômico‑financeira do projeto, a análise
de opções de financiamento e acesso ao capital, a
modelagem financeira para efeitos de pagamento de
dividendos – incluindo a otimização fiscal por meio
da utilização de benefícios fiscais diferenciados – e o
impacto das normas internacionais de contabilidade
(IFRS), e assim por diante”, destaca.
O salto foi animador, mas, em comparação com o
resto do mundo, estamos em águas rasas. O porto
de Santos, maior do País, com cerca de 91 milhões

Mauro Salgado, da Santos
Brasil: após adequação às
novas regras, a tendência
é de que a oferta e a
capacidade de operação
portuária cresçam
significativamente
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de toneladas movimentadas em 2012, é apenas o
38º no ranking mundial. Espera-se que as mudanças
na legislação e a aplicação de verbas impulsionem as
atividades. O Governo Federal anunciou investimentos
públicos e privados de R$ 60 bilhões para os
próximos quatro anos no setor, incluindo renovação
das concessões, arrendamentos e autorizações
dos portos. “Nesse esforço de revisão do marco
regulatório, procuramos reavaliar o entendimento do
sistema logístico de uma forma integrada. Os portos
são como ‘nós’ do sistema, com um papel essencial
na relação com o resto do mundo e na integração
nacional”, afirmou o ministro Antonio Henrique
Silveira, da Secretaria Especial de Portos, sobre a
nova fase na operação dos portos nacionais.
“Se tivermos sucesso, em até dez anos, o Brasil
poderá ver a fatia do seu PIB (Produto Interno Bruto)
representada pelo comércio exterior passar dos
atuais 20% para cerca de 35%, valor mais próximo
ao nível em que se encontram as economias de
países com perfil semelhante ao nosso”, afirma
Mauro Salgado, diretor comercial da Santos
Brasil, maior empresa do setor no País em receita
líquida. Para o executivo, o grande destaque do
conjunto de novas regulações é o fim da distinção
entre terminais de uso público e de uso privativo.
“Haverá um período inicial de estabilização, que
incluirá o correto entendimento das novas regras,
o esclarecimento de dúvidas, o redirecionamento
de posturas governamentais e, eventualmente,
o reequilíbrio econômico e financeiro de alguns
contratos de arrendamento. Depois, certamente
teremos um período de crescimento da oferta de
capacidade de operação portuária”, conclui Salgado.

Felipe Guterres, CFO da Wilson Sons, concorda
com a previsão de ampliação do comércio exterior
trazida com o novo modelo de operação portuária.
“Os investimentos na ampliação dos terminais
trarão o desenvolvimento das economias regionais
e um consequente benefício para as atividades de
exportação e importação”, diz o executivo. A Wilson
Sons, que opera dois dos maiores terminais de
contêineres do Brasil – em Rio Grande (RS) e Salvador
(BA) –, pretende investir R$ 1,5 bilhão em suas
atividades portuárias. “A antecipação da prorrogação
dos contratos de concessão ainda não renovados
também é uma oportunidade, como é o caso do
nosso terminal de contêineres em Salvador. Isso cria
uma maior confiança para realizar investimentos na
ampliação das instalações”, comenta Guterres.
Investimentos à vista
Santos e Pará serão os pilotos do novo modelo
de licitações. Em Santos, a estimativa é de que
os 11 novos terminais atraiam investimentos
imediatos de R$ 1,4 bilhão e tenham capacidade
para movimentar 27 milhões de toneladas por
ano. O porto terá um novo terminal para carga
multipropósito, um para contêineres, três para
líquidos, dois para fertilizantes, dois para grãos e
dois para celulose. No Pará, os novos terminais ficam
em regiões como a Ilha Barnabé, Alemoa, Saboó,
Macuco, Paquetá, Outeirinhos e Ponta da Praia, que
já têm operações portuárias, e em Conceiçãozinha,
na margem esquerda do porto, hoje sem
operação portuária. Espera-se que a região receba
investimentos de R$ 3,1 bilhões até 2015.
“As licitações para ambas as áreas eram esperadas há
muito tempo. É uma janela de oportunidades que,
sem dúvida, vai trazer uma ampliação da participação
da iniciativa privada no setor, tanto por parte de
empresas com tradição no mercado quanto por
parte de investidores eventuais”, afirma Ana Bárbara
Costa Teixeira, advogada especializada em legislação
de infraestrutura do escritório Demarest Advogados.
Observadores do mercado apontam que este
é o momento para estabelecer planos de
investimento e definir com clareza as regras do

R$ 60 bilhões

devem ser os investimentos públicos e privados no
setor portuário brasileiro nos próximos quatro anos
Fonte: Governo Federal

A representatividade do mercado
O sistema portuário no Brasil setor deve se desenvolver atrelado a movimentos como a
licitação de 159 terminais marítimos com contratos vencidos e a vencer nos próximos três
anos e as autorizações para construção, operação e manutenção de novos portos privados.

36 TUPs

17 TUPs

7 TUPs
38 TUPs

Portos Organizados (POs)
	Número de Terminais de
Uso Privativo (TUPs) em
cada região

32 TUPs

Portos no Brasil

Portos públicos

Terminais de Uso Privativo
(TUPs)

35 portos

133 terminais privados

225 terminais
Docas

Delegações / autorizações

Concessões

Estaduais

Municipais

Privadas

Estaduais

18 portos

11 portos

3 portos

1 porto

1 porto

Municipais
1 porto

115 terminais

64 terminais

6 terminais

4 terminais

7 terminais

29 terminais

Fonte: Deloitte, a partir da consolidação de dados públicos
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jogo – certificados necessários, taxas de retorno
e exigências mínimas de movimentação de carga.
“Entre os potenciais investidores, ainda há incertezas
sobre os termos das licitações, em especial, sobre
tarifas e custos”, explica Ana Bárbara. Outra área
que oferece grande potencial de crescimento é a
navegação de cabotagem, ou o transporte interno
de cargas por via marítima ou fluvial. Apenas
14% do total de translado interno de mercadorias
passam por nossos portos. “Temos uma navegação
de cabotagem importante, mas que precisa ser
ampliada”, admitiu o ministro Silveira.
“Os portos oferecidos estão em diferentes condições
de operação, e os potenciais investidores precisam
estar atentos a essa realidade”, conta Eduardo Kiss,
também do Demarest Advogados e especialista
em infraestrutura portuária. “Santos é o principal
porto do País, mas alguns terminais têm graves
Felipe Guterres, da Wilson
Sons: investimentos
permitirão maior
integração regional e
benefício às atividades de
exportação e importação

De olho nas mudanças

P

romulgada pela presidente Dilma Rousseff em junho de 2013, a Lei nº 12.815 inaugura um novo modelo de gestão dos
portos públicos brasileiros. A partir de agora, a administração será baseada no conceito de private landlord port, no qual
as empresas privadas participam, sob o regime de concessão, em todos os investimentos nos terminais e na infraestrutura
adjacente. Ao término do período de concessão, os ativos são transferidos ao poder público. Os especialistas consultados
por Mundo Corporativo concordam que as mudanças trarão mais competitividade e dinamismo ao setor. Veja, a seguir, as
principais mudanças possibilitadas pela nova lei.
Principais mudanças trazidas pela Lei 12.815
Antes da lei

Depois da lei

Ganhava a concessão para operar um terminal a empresa
que oferecesse o maior valor pela outorga.

Concessões e contratos de terminais serão obtidos por quem
cobrar o menor preço para transportar a maior quantidade
de carga.

Havia distinção entre os terminais de uso público (que
movimentavam primordialmente cargas de terceiros para
exportadores e importadores) e os de uso privativo (que
deveriam movimentar principalmente carga própria).

Acaba a distinção entre terminais de uso público e de uso
privativo. Principal critério de classificação passa a ser
geográfico (se o terminal está dentro ou fora dos limites de
um porto organizado).

Os investimentos em infraestrutura portuária e na
administração dos portos cabiam ao poder público.

Todos os investimentos (infra e superestrutura,
equipamentos, administração e operação) cabem às
empresas privadas. Apenas a propriedade das terras e dos
ativos permanece com o poder público.

Terminais eram obrigados a contratar trabalhadores avulsos,
sem vínculos empregatícios.

Terminais sob regime de autorização (fora do porto
organizado) podem contratar trabalhadores com carteira
assinada, selecionados exclusivamente entre profissionais
portuários avulsos registrados.

Autoridades portuárias locais detinham grande autonomia e
liberdade de firmar contratos com as concessionárias.

Poder de decisão passa a ser centralizado na Secretaria
Especial de Portos e na Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq), órgão regulador federal.

Fontes: especialistas entrevistados para esta matéria e a própria Lei nº 12.815/13
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eficiente, o fluxo logístico integrado das cargas
desde a origem até os portos, e vice-versa, influencia
diretamente a redução do custo.” Mauro Salgado,
da Santos Brasil, ressalta: “Precisamos da ampliação
de acessos rodoviários e ferroviários, de dragagens
que garantam a profundidade necessária nos portos
e de um aumento da capacidade de silagem do País,
dos atuais cerca de 50% de uma safra anual para,
pelo menos, 100%.”

Eduardo Kiss e Ana
Bárbara Costa Teixeira,
do Demarest Advogados:
mudanças favorecem maior
participação privada, por
empresas com tradição no
setor e por investidores
eventuais

deficiências de estrutura, com acessos inexistentes
e estradas esburacadas. Reformas de curto prazo,
como conserto de estradas ou reformas de ferrovias,
podem ser deixadas a cargo dos investidores, mas
apenas a participação do governo poderá resolver
a situação rapidamente.” O Plano Nacional de
Logística Portuária (PNLP), concebido para identificar
e solucionar esses gargalos, já traçou estratégias de
ação para o curto (cinco anos) e médio (10 anos)
prazos em 19 dos 35 portos públicos. “Há uma
cobrança bem definida de movimentação mínima de
cargas a ser cumprida pelas empresas operadoras.
Entretanto, esses gargalos de logística podem
comprometer a performance”, alerta Kiss.
“Os terminais dependem diretamente da melhoria
dos acessos aos portos”, diz Felipe Guterres, citando
o exemplo das operações da Wilson Sons na Bahia.
“Investimentos realizados pelos governos estadual e
federal na construção da Via Expressa, uma rodovia
que liga a BR-324 ao Porto de Salvador, facilitarão
a movimentação e o escoamento de cargas entre
as regiões produtoras e o terminal. A existência de
uma malha de transportes que possibilite, de forma

Setor com forte tradição de atividade sindical, as
operações portuárias também precisam passar por
uma readequação de sua realidade trabalhista.
Tradicionalmente, os sindicatos encaminhavam os
trabalhadores às empresas operadoras, porém, a
nova legislação permite que terminais sob regime de
autorização (fora do porto organizado) contratem
trabalhadores pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), em contratos sem prazo determinado. Além disso,
a crescente mecanização das atividades leva a uma
natural redução da abertura de postos. “A lei mudou,
mas, na prática, a situação não se alterou grandemente”,
analisa Eduardo Kiss. “Mesmo com a possibilidade de
contratação livre, sem intermediação dos sindicatos,
essas entidades ainda exercem muita pressão.”
Independentemente dos desafios, os competidores
do mercado estão cientes de que as novidades na
legislação trarão um aumento de competitividade
pelo qual o setor há muito esperava, incluindo a
crescente participação de investidores estrangeiros.
“Existem movimentos importantes, com empresas
de logística como a Maersk (Dinamarca) e a MSC
Portugal acompanhando as mudanças”, observa
Eduardo Kiss. “A tendência é de que o setor
portuário apresente uma concorrência ainda mais
livre que a vista nos aeroportos, pois a lei define
que as concessões e os contratos de terminais
serão obtidos por quem cobrar o menor preço
para transportar a maior quantidade de carga.”
São transformações que podem ajudar o Brasil a
melhorar seu nível de competitividade no mundo.
Para mais informações sobre
as mudanças no setor portuário,
acesse www.deloitte.com.br
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Plataforma de
oportunidades
O Brasil pode experimentar, na próxima década,
o mesmo crescimento na produção de petróleo
vivenciado por líderes mundiais do setor ao longo
do século 20. Para extrair todas as oportunidades
dessa grande fonte de riqueza, o País tem o desafio
de consolidar e ampliar a excelência em toda a
cadeia do setor.
Por Marco Antonio Barbosa

D

esde a confirmação, em 2006,
da existência de petróleo
na camada pré-sal em seu
litoral, o mercado brasileiro
tornou-se a bola da vez
da indústria global de óleo
e gás. Entre 1992 e 2012, as reservas totais de
petróleo registradas em território nacional quase
quadruplicaram. O salto computado pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) no período – de 8,14 bilhões de barris para
28,55 bilhões, dos quais 15,3 bilhões são reservas
provadas – foi suficiente para que o Brasil passasse
a ocupar a 14ª posição no ranking dos países com
mais reservas. À medida que esse imenso potencial
vai se transformando em realidade, com a previsão
de produção diária de 4 milhões de barris em 2020,
o cenário nos próximos anos inclui a participação
crescente de competidores internacionais
concorrendo (ou atuando em conjunto) com a
Petrobras, a necessidade de investimento em capital
humano, muita tecnologia de ponta e preocupações
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com a sustentabilidade e os impactos ambientais da
exploração.
“No cenário atual, as empresas que já atuam na
exploração e produção de petróleo no País têm
investido somas expressivas”, conta João Carlos de
Luca, presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo
(IBP). “Até 2004, por exemplo, os investimentos
anuais ficavam abaixo de US$ 10 bilhões. Ao
final de 2011, atingiram mais de US$ 50 bilhões.
Investimentos estes que geram um ciclo crescente
para o desenvolvimento brasileiro e representam
quase 12% do PIB.” Em 2013, foram retomadas as
licitações dos blocos exploratórios, que não eram
realizadas desde 2008. A 11ª rodada, realizada em
maio, atraiu um número recorde de participantes
(64 empresas, incluindo gigantes multinacionais
como a Exxonmobil e a Statoil), e outras 22
companhias se inscreveram para a 12ª rodada.
Apenas no desenvolvimento do campo de Libra,
foco do primeiro leilão envolvendo as reservas do
pré-sal, realizado em outubro, devem ser investidos

Mundo Corporativo nº 42 Outubro-Dezembro 2013 • 37

pelas empresas vencedoras – Petrobras, Total
(França), Shell (Reino Unido e Holanda), CNOOC
e CNPC (China) – cerca de US$ 200 bilhões,
segundo cálculos da ANP. A maior parte desse valor
será destinada aos chamados megaprojetos de
infraestrutura, exploração e logística. A expectativa é
de que Libra produza em torno de 8 a 12 bilhões de
barris nos próximos 35 anos.
“A retomada dos leilões e os resultados registrados
no ano ampliam as oportunidades de negócios e
mostram a importância de se manter a periodicidade
e a previsibilidade da licitação de novas áreas”,
acredita Eloi Fernández y Fernández, diretorgeral da Organização Nacional da Indústria do
Petróleo (ONIP). “A ausência de leilões por tantos
anos acabou por criar uma concentração de
encomendas em poucos demandantes, o que não
é bom para ninguém. Ainda assim, agora temos
uma boa perspectiva de ampliação do mercado”,
diz o especialista. O presidente do IBP concorda.
“Precisamos dar oportunidades para as empresas do
setor que desejam investir no Brasil, com rodadas
mais frequentes e, acima de tudo, com regras que
sejam atraentes e seguras para que as empresas
possam realizar investimentos no País”, diz João
Carlos de Luca, do IBP.
Os grandes projetos de capital, em áreas como
exploração do pré-sal, investimentos em gasodutos e
oleodutos e construção de refinarias, devem puxar o
desenvolvimento dessa indústria. “Em uma estimativa
conservadora, esperamos que o setor dobre de
tamanho nos próximos dez anos”, afirma Helder
Queiroz Pinto Junior, um dos diretores da ANP. Entre
as frentes que devem se desenvolver mais no futuro
próximo, ele elenca a produção de gás, a exportação
de petróleo e o aumento na entrega de derivados
para consumo interno. “Há muita demanda reprimida
por gás no País. A produção e os investimentos na
infraestrutura necessária para distribuição receberão
grandes investimentos”, assegura Queiroz.
A demanda elevada por derivados de petróleo
também exige a ampliação do parque nacional
de refino. “As novas refinarias da Petrobras estão
38 • Mundo Corporativo nº 42 Outubro-Dezembro 2013

João Carlos de Luca,
do IBP: frequência na
realização dos leilões e
segurança com as regras
são fundamentais para a
atração de investimentos
ao setor

chegando”, afirma o diretor da ANP, referindo-se às
instalações que a empresa constrói no Rio de Janeiro,
em Pernambuco, no Maranhão e no Ceará. Quando
em operação, as refinarias elevarão a capacidade
nacional de processamento de combustível e
derivados para 3 milhões de barris diários. “Quanto ao
petróleo bruto, com a retomada do nível de produção
prevista pela Petrobras, será possível ao Brasil
consolidar seu papel como exportador.”

Setor aquecido

1,4 milhão

de barris/dia é o pico da produção estimada
do campo de Libra, na bacia de Santos

R$ 200 bilhões
devem ser investidos pela Petrobras e pelas
empresas vencedoras do leilão nesse campo
durante o período de concessão
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

“O modelo de partilha em projetos que unem a
Petrobras e operadores privados é similar ao adotado
por vários outros países e deverá atrair o interesse de
empresas multinacionais.”
Ricardo Savini, diretor do Centro de Excelência de Óleo & Gás da Deloitte no Brasil
A exploração de hidrocarbonetos não
convencionais, como o shale oil e o shale gas
(ambos extraídos de reservatórios de xisto
betuminoso), é outro segmento visto com bastante
interesse. A 12ª rodada de licitações de blocos de
exploração, que seria realizada até o final deste
ano (após o fechamento desta edição), abrangeria
240 blocos nas regiões Norte, Nordeste e Sul,
todos destinados à exploração de campos não
convencionais. O geólogo Robin Mann, sócio da
Deloitte no Canadá e especialista em shale gas,
prevê, referindo-se à extração de reservas não
convencionais: “Será o começo de uma nova
fase, com a definição de uma indústria que, na
prática, ainda é uma novidade para o Brasil. É um
campo aberto para pequenas e médias empresas
internacionais, que trarão uma expertise que os
operadores brasileiros não têm”. Na visão de
Mann, a exploração não convencional vai começar
devagar, mas tem grande potencial. “As análises
geológicas das áreas são animadoras.”
Grandes desafios tecnológicos
Ainda que as oportunidades estejam aí, existe
todo um dever de casa a ser feito para que esse
potencial seja aproveitado – como em diversas
outras áreas da economia brasileira que demandam
investimento pesado e qualificação de recursos
humanos. Eloi Fernández y Fernández, da ONIP,
aponta a necessidade de quebrar o que ele
chama de “gargalos de competitividade”. “O
desenvolvimento tecnológico e a carência de mão
de obra qualificada são pontos críticos para que
nosso setor industrial consiga inserir-se em bases
competitivas. A oportunidade de escala que o
pré-sal dá à nossa indústria fornecedora é única,

portanto, devemos nos empenhar para aproveitá-la
ao máximo.”
“O mercado vai dobrar de tamanho, mas, neste
momento, o setor não está preparado para esse
crescimento”, admite Helder Queiroz, da ANP.
“É preciso investir na multiplicação de cursos e
especializações e no fomento da pesquisa e da
inovação. Seria interessante, por exemplo, ver
1% do faturamento das empresas envolvidas na
exploração do pré-sal revertido em projetos de
pesquisa e desenvolvimento (P&D), o que criaria um
ciclo virtuoso de inovação.”
Os grandes desafios tecnológicos dos próximos
anos – como a extração de petróleo do pré-sal,
em profundidades que podem chegar a 7 mil

Helder Queiroz, da
Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP):
capital humano e pesquisa
e desenvolvimento
são pontos-chave para
sustentar o ritmo de
expansão
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Um centro de excelência para a indústria

E

Adi Karev, líder global
da Deloitte para o setor
de óleo e gás (à esq.):
inauguração do Centro de
Excelência (à dir.) coincide
com a entrada de mais
empresas estrangeiras
no mercado local

m setembro, a Deloitte inaugurou
no Rio de Janeiro seu primeiro
Centro de Excelência (CoE) de Óleo
& Gás da América Latina. A exemplo
dos outros 12 CoEs espalhados pelo
mundo – em Houston (EUA), Calgary
(Canadá), Londres (Inglaterra),
Oslo (Noruega), Roterdã (Holanda),
Moscou (Rússia), Cidade do Cabo
(África do Sul), Dubai (Emirados
Árabes), Pequim (China), Hong
Kong, Perth (Austrália) e Singapura
–, o escritório instalado no Rio
reúne colaboradores de diversas
especialidades atuando sob um
modelo multidisciplinar para atender
aos desafios de empresas das
indústrias de petróleo e gás.

os competidores de um mercado em
rápida transformação.

São 120 profissionais (entre os quais
geólogos, advogados, especialistas
tributários, consultores e auditores),
que oferecem análises, conhecimento
técnico e pensamento estratégico para

Ricardo Savini, diretor do CoE,
também contextualiza a importância
histórica do momento. “O Brasil vem
dando passos relevantes para que
a indústria de óleo e gás mantenha

“A abertura do Centro é de importância
crítica para a Deloitte”, afirma Adi
Karev, líder global da Deloitte para o
setor de óleo e gás. Karev, radicado
na em Hong Kong, veio ao Brasil para
participar do lançamento do CoE.
“Observamos atentamente o cenário
brasileiro nos últimos cinco anos,
período durante o qual o País cresceu
como fornecedor global de energia. A
inauguração do CoE coincide com a
entrada de mais empresas estrangeiras
no mercado local”, diz, explicando as
razões para a inauguração do Centro
neste momento específico.

o crescimento firme e sustentado.
Este é um momento pouco comum
na indústria global, com o desafio
de levar a produção de petróleo de
2 a 4 milhões de barris por dia nos
próximos anos, certamente
o maior crescimento global nas
últimas décadas.”
Carlos Vivas, sócio da Deloitte que
lidera o atendimento às empresas
de óleo e gás, ressalta que as
empresas atuantes no setor devem
estar preparadas para aproveitar
as oportunidades que o momento
proporciona. “O Brasil concentra
grande parte das expectativas de
desenvolvimento do setor no mundo.
Trata-se de uma indústria de projetos
de longo prazo, na qual vários fatores
devem ser levados em conta: preços
do mercado internacional, custos
de exploração e desenvolvimento,
regulações e contratos.”

“O Brasil concentra grande parte das expectativas de desenvolvimento do setor
no mundo. Trata-se de uma indústria de projetos de longo prazo, na qual vários
fatores devem ser levados em conta: preços do mercado internacional, custos de
exploração e desenvolvimento, regulações e contratos.”
Carlos Vivas, sócio da Deloitte que lidera o atendimento às empresas de óleo e gás no Brasil
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potencial, entraves que afetam diversos outros
setores produtivos também merecem atenção
redobrada, dadas as cifras envolvidas. Em resumo,
o Custo Brasil. “As dificuldades para obtenção
de financiamento são tradicionais, assim como
o excessivo peso da carga tributária”, destaca
Fernández y Fernández, da ONIP.

Fernández y Fernández,
da Organização Nacional
da Indústria do Petróleo
(ONIP): a retomada dos
leilões e os resultados
recentes consolidam as
oportunidades de negócios
e de investimentos

João Carlos de Luca, do IBP, afirma: “Para continuar
com o ciclo de investimentos e atratividade, a indústria
precisa de previsibilidade para realização dos grandes
projetos”. De acordo com números levantados pelo
IBP, a cada R$ 1 bilhão investido em exploração e
produção no País, são gerados cerca de 33 mil novos
empregos diretos e indiretos. Para o mesmo valor, há
um aumento na produção da economia nacional de
aproximadamente R$ 2,45 bilhões, computados os
efeitos diretos, indiretos e induzidos pelo aumento
da renda. “É uma cadeia com ciclo contínuo de
desenvolvimento que gera empregos e tecnologia
e fortalece a rede produtiva, com impacto positivo
para a sociedade”, conclui o presidente do IBP.
metros, ou o fraturamento de poços, necessário
para explorar o óleo e o gás contidos em reservas
não convencionais – aumentarão a necessidade
de profissionais especializados. Iniciativas unindo a
Petrobras a empresas privadas e outras entidades
do mercado ganharam impulso nos últimos
anos. O Programa de Mobilização da Indústria
Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp), o
Plano de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos
Locais para o Setor de Petróleo, Gás e Naval e o
programa Progredir (que concede financiamentos
para as empresas do segmento), entre outros,
ajudam a reaquecer a indústria e prepará-la para as
crescentes demandas.
Já do ponto de vista econômico e financeiro,
além do lançamento de um calendário regular de
rodadas de licitação com leilões mais frequentes
e com regras claras para os investidores em

“Regiões como o Mar do Norte e o Golfo do México
experimentaram ondas de crescimento duradouras
graças ao crescimento da exploração petrolífera.
E agora é o momento do Brasil”, resume Ricardo
Savini, geólogo com 26 anos de experiência
na indústria petrolífera e diretor do Centro de
Excelência de Óleo & Gás da Deloitte no Brasil (leia
mais no quadro da página ao lado). “Veremos
muito dinamismo no setor de exploração nos
próximos anos. O modelo de partilha em projetos
que unem a Petrobras e operadores privados é
similar ao adotado por vários outros países e deverá
atrair o interesse de empresas multinacionais”,
conclui Savini.
Para mais informações sobre o setor
de petróleo e gás no Brasil, acesse
www.deloitte.com.br e
www.upstreamguidebrazil.com
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O mundo e a corporação

A face tecnológica do risco
Os riscos estratégicos são aqueles que tanto afetam
como são criados pelas decisões estratégicas de
negócio. A pesquisa “Exploring Strategic Risk”,
realizada pela Deloitte com 300 empresas de todo o
mundo, revela que as tecnologias e os mecanismos
de utilização de dados são alguns dos pontos que
mais têm chamado a atenção dos executivos na
gestão de riscos.
Devido às rápidas evoluções em tecnologia e
em comunicações, tais como mídias sociais,
tecnologias móveis e big data, as empresas que
acompanham a curva de inovação podem tornar‑se
vítimas de sua outra face – a disrupção. As áreas
que atualmente mais impactam a estratégia de
negócios das empresas, segundo o estudo, são
reputação, modelo de negócios, tendências
econômicas e competição.

Quais desses fatores você acredita que
podem impactar o seu modelo de negócios?
(em % de respondentes; itens mais assinalados)
Mídias sociais

47

Mineração de dados e
analytics

44

Aplicativos de celular

40 %

Computação
em nuvem

38 %

Ataques cibernéticos

36 %

%

%

Fonte: “Exploring Strategic Risk” (Deloitte, 2013)
Para conhecer o estudo completo, acesse
www.deloitte.com.br

“Todos os cursos de ação são arriscados, por
isso, a prudência não está em evitar o perigo
(o que é impossível), mas em calcular o risco e
agir decisivamente.”
Nicolau Maquiavel, pensador renascentista, reconhecido como fundador da ciência política moderna
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Conteúdos para decisores
A Deloitte desenvolve publicações e conteúdos eletrônicos – portais e aplicativo
para tablet – que visam apoiar estratégias e tomadas de decisão de líderes empresariais.
São estudos, pesquisas primárias, livros, guias e outros materiais que revelam nosso
compromisso em produzir e disseminar conhecimento, em benefício do ambiente
de negócios e da sociedade.
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Visões que apoiam
líderes empresariais

Livros
Coletâneas de artigos com tendências
e visões sobre o mundo dos negócios

Acompanhe-nos pelas mídias sociais:
linkedin.com/company/deloitte-brasil
twitter.com/deloitteBR
facebook.com/deloittebrasil
youtube.com/deloitte
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