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No mundo dinâmico em que vivemos, é
preciso manter a visão à frente, mas também
é necessário saber olhar no retrovisor. Ao
contemplar o futuro, avaliamos melhor os
nossos desafios do presente e estabelecemos as
estratégias necessárias para alcançar os novos
objetivos. Já quando vemos por onde passamos,
aprendemos com as nossas experiências, e
ficamos melhor preparados para tomar
decisões e atitudes cada vez mais efetivas.
Com esse espírito, trazemos nesta edição de
Mundo Corporativo uma abordagem da história
recente da economia do Brasil e as perspectivas
para 2014 – um ano que tende a ser curto,
porém, decisivo, à medida em que, mesmo em
meio a tantos desafios, podemos marcar uma
virada no modelo de desenvolvimento do País,
com foco maior no investimento como motor do
crescimento. A leitura desta edição ajuda o leitor
a entender o porquê desse momento especial.
Quando avaliamos as últimas duas décadas,
notamos conquistas inestimáveis, como a
consolidação da estabilidade econômica do País
e a significativa ampliação de nosso mercado

interno de consumo. No entanto, os desafios na
economia e nos negócios não param, apenas
mudam. Novas realidades se apresentam e
exigem respostas assertivas, até mesmo para
garantir conquistas anteriores.
A publicação aborda ainda a criação de
um ambiente que se esforça para se tornar
mais propício a investimentos e também os
gargalos da infraestrutura – questões que são
fundamentais para deslanchar a nossa economia.
Todos sabem que uma malha logística mais eficaz
impacta diretamente setores como agricultura,
indústria e comércio exterior. O desafio está em
executar esses investimentos com eficiência,
transparência e com a urgência necessária.
Estudar e tirar proveito de cada ciclo de
aprendizado é o que impulsionará o País a
um patamar mais elevado de dinamismo e
produtividade.
Uma boa leitura a todos!
Juarez Lopes de Araújo
Presidente da Deloitte

“Os desafios na economia e nos
negócios não param, apenas
mudam. Novas realidades se
apresentam e exigem respostas
assertivas, até mesmo para
garantir conquistas anteriores.”
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Abertura para
o futuro
O caminhar de 2014 pode destravar novas portas ao Brasil da
próxima década. Pode ser um ano de relativa cautela e mais
“curto”, com a realização da Copa do Mundo e de eleições,
mas com potencial para começar a alavancar uma era em que
o investimento, e não apenas o consumo, dite o modelo de
desenvolvimento no País.
Por Gleise de Castro

Agenda 2020
A nova etapa do
desenvolvimento brasileiro

M

undo Corporativo apresenta
nesta edição o sétimo conjunto
de reportagens e artigos da
série “Agenda 2020 – A nova etapa do
desenvolvimento brasileiro”, que aborda desafios
e oportunidades para tornar o Brasil mais
competitivo na próxima década.
Esta edição da série lança um olhar sobre as
perspectivas colocadas para o País em 2014,
ano que pode iniciar a guinada a uma
era voltada a investimentos mais sólidos,
provavelmente ainda imperceptível no curto
prazo. E a principal razão para isso é o fato
de que simplesmente não há alternativa –
este é o caminho. Essa visão sobre o futuro é
pontuada por uma discussão sobre o legado e
a necessidade de manutenção de conquistas
de duas décadas de estabilidade econômica
promovida pelo Plano Real.
Confira mais sobre a Agenda 2020 em
www.deloitte.com.br
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M

arcado por dois eventos
que mobilizarão o País, a
Copa do Mundo da Fifa e
as eleições presidenciais e
gerais, 2014 começa, no
Brasil, em um clima que
mistura algumas dúvidas com um misto de muitas
expectativas para empresas e investidores. O fraco
crescimento econômico brasileiro, especialmente em
2013, não deixa dúvidas de que o modelo baseado
no estímulo ao consumo interno, longe de ser
sustentável, está se esgotando, e precisa dar lugar
a um novo momento, com base no investimento
em produtividade e inovação.
As previsões de crescimento da economia brasileira
em 2014 apontam para um patamar ainda baixo.
Relatório divulgado pelo Banco Mundial em janeiro
indica que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil
deve crescer 2,4%. O número é menor do que a
entidade prevê para a economia mundial (3,2%) e
para os países em desenvolvimento (média de 5,3%).
Já no início do ano, o governo elevou a taxa de
juros básicos para 10,5%, com o objetivo de segurar
a inflação. Esta, porém, deve se manter acima da
meta. Por ser um ano eleitoral, espera-se também
que o governo mantenha o controle dos preços
administrados, como os de gasolina, gás de cozinha

e eletricidade. Na esfera cambial, as expectativas são
de desvalorização moderada do real.
Quando se observa a tendência sobre o mercado
consumidor, que foi a força motriz do crescimento
do Brasil nos anos passados, o número de pessoas
entrantes nos próximos anos continuará se
expandindo, embora em velocidade menor do que
no período de 2005 a 2008. O poder aquisitivo
dessa classe emergente, no entanto, tende a se
estabilizar, o que afetará a taxa de crescimento das
empresas. Para competir dentro de um mercado que
se tornou mais diversificado, com número maior de
consumidores, porém, com o bolso mais apertado,
a saída será investir para obter maior produtividade,
com inovação e desenvolvimento de novos produtos.
“Nada se esgota de uma hora para outra.
O que existe é o reconhecimento óbvio de que
a inclusão social marginal é decrescente”, diz Octavio
de Barros, economista-chefe do Bradesco. “Não
vamos incluir outra leva de 50 milhões de pessoas
no mercado de consumo na próxima década. É
evidente que a agenda nacional é a da qualidade,
da produtividade, da inovação e da eficiência”,
afirma o economista, que acredita no ciclo de
investimentos em logística no Brasil. “Só o aumento
de produtividade gera crescimento e enriquece os
países. E os ganhos de produtividade continuarão
sendo distribuídos mais a favor dos salários do
que dos lucros, como em todos os países que se
desenvolveram no pós-guerra”, afirma.
Os setores de veículos e autopeças, comércio,
têxtil e calçados são os que mais se destacam na
intenção de investir em 2014, de acordo com
a edição mais recente da pesquisa “Panorama
Empresarial”, realizada pela Deloitte em dezembro
passado, com 509 executivos de empresas de todos
os portes. Pelo perfil desses setores, está claro
que o foco ainda está na cadeia do consumo. O
estudo da Deloitte conclui que, até 2016 ou 2017,

o País conviverá com um período de transição
entre dois momentos econômicos: do consumo e
do investimento. Segundo a pesquisa, 67% têm
como prioridade investir em treinamento para
capital humano, especialmente as companhias dos
setores automobilístico e de autopeças, comércio
e TI. Outras prioridades de investimento envolvem
lançamento de produtos e serviços (55%), marketing
e comunicação (51%) e novas tecnologias (51%)
(veja a lista completa no quadro da pág. 7).
Por outro lado, os investimentos previstos em obras
de infraestrutura apontam para essa nova era,
com projetos que visam diminuir o custo logístico,
aumentar a competitividade das empresas e as
exportações. São R$ 290 bilhões, considerandose os principais programas de infraestrutura do
governo, entre 2013 e 2017, incluindo rodovias,
ferrovias, portos, aeroportos, mobilidade urbana,
indústria farmacêutica e hospitais e centros de
saúde (veja mais sobre investimentos na matéria
que começa na pág. 10).
Reinaldo Grasson, sócio da área de Financial
Advisory da Deloitte, observa que o grande
motor do crescimento da economia brasileira nos
últimos anos foi o crédito imobiliário e o crédito
Mundo Corporativo nº 43 Janeiro-Março 2014 • 5

ao consumo, associados aos bons resultados do
agronegócio. “Mas chega um momento em que
as próprias famílias se endividam a tal ponto que
começam a frear um pouco o consumo”, diz. Além
disso, o crédito ao consumo ficou mais caro, com
a alta dos juros, para segurar a inflação. Com a
redução do consumo interno, Grasson acredita
que os cerca de 2% de crescimento esperados
para o PIB brasileiro neste ano serão decorrentes,
principalmente, do setor externo.

Gustavo Loyola, da
Tendências (à esq.): cenário
macroeconômico indica
um ano de investimentos
ainda cautelosos
Octavio de Barros,
do Bradesco (à dir.):
investimentos vão
seguir melhorando
incrementalmente no setor
de infraestrutura

Contudo, a recuperação da economia mundial,
se, por um lado, tende a aumentar as vendas de
produtos nacionais no exterior, também amplia
o número de países a concorrer com o Brasil
na atração de Investimentos Externos Diretos
(IEDs). Nesse cenário, segundo Grasson, fica mais
evidente a necessidade de o País fazer o dever de
casa, principalmente quanto aos investimentos
em infraestrutura. “Se o modelo do estímulo ao
consumo está chegando ao limite e o Brasil está
crescendo menos até do que os Estados Unidos, uma
economia madura cujo PIB deve aumentar perto
de 2,5% neste ano, é o momento de destravar a
produção. Além de cuidar da parte macroeconômica,
o País precisa diminuir o entrave logístico, o Custo
Brasil, que afeta a competitividade”, diz. Para
melhorar a produtividade e competitividade das
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empresas, os investimentos em infraestrutura
precisam ser acelerados. “As concessões de rodovias,
ferrovias, portos e aeroportos têm de se tornar
realidade. É condição fundamental para as empresas
deslancharem”, afirma Grasson.
Apesar desses entraves, Grasson reconhece que,
desde a edição do Plano Real, em 1994 (veja mais
sobre os 20 anos do Plano Real na matéria da
pág. 16), o Brasil nunca experimentou retração
econômica. “Bem ou mal, o País continuou
crescendo e não teve de conviver com altas taxas
de desemprego, como os 25% da Espanha, por
exemplo”. “Mas temos nossos desafios, que
precisam ser enfrentados.”
Para Gustavo Loyola, sócio da Tendências Consultoria
Integrada e ex-presidente do Banco Central (BC), as
incertezas devem continuar pesando negativamente
no investimento, neste ano, e o ímpeto do consumo
deve arrefecer, devido ao maior endividamento do
consumidor e ao menor crescimento da renda real.
A economia brasileira deve continuar crescendo
pouco e com uma inflação ainda elevada. Sua
expectativa é de crescimento de 2,1% para o PIB,
com inflação em torno dos 6%. Quanto aos juros,
as taxas devem girar no patamar de 10,5%. 
“Porém, não descartamos a possibilidade de uma

Mapa do investimento
A edição mais recente da pesquisa “Panorama Empresarial”, realizada pela Deloitte com 509 empresários,
indica as áreas e as expectativas de investimentos que as empresas pretendem fazer ao longo de 2014.

Foco de investimento
Treinamento para capital humano

Empresas
que pretendem
investir em
2014 (%)
67

Quanto vão
investir a mais em
relação a 2013 (%)

Setores que manifestam maior
intenção em investir nesse foco

11

Veículos e autopeças, comércio e TI

55

13

Têxtil e calçados, TI e alimentos e bebidas

Marketing e comunicação

51

14

Têxtil e calçados e comércio

Novas tecnologias

51

13

Telecomunicações, TI e comércio

Lançamento de produtos e serviços

Fonte: Deloitte – Pesquisa ”Panorama Empresarial”

alta maior, caso a inflação fique pressionada pela
depreciação da moeda. O real deve continuar a sentir
os efeitos das mudanças na política monetária dos
Estados Unidos e da piora da percepção externa
sobre o País”, prevê. A Tendências estima uma
taxa de câmbio entre R$ 2,40 e R$ 2,50 no
encerramento do ano.
Ante essa conjuntura, Loyola acredita que 2014
será, de modo geral, um ano de investimento ainda
cauteloso. “O cancelamento de investimentos pode
alijar as empresas de oportunidades de crescimento
futuro, mas o investimento pouco cuidadoso e
muito alavancado pode comprometer a saúde da
organização em uma eventualidade de agravamento
da situação macroeconômica”, explica.
Para Octavio de Barros, do Bradesco, os investimentos
vão seguir melhorando incrementalmente no setor
de infraestrutura, que, agora, começa a oferecer
condições mais atrativas nas concessões. “O que falta
é melhorar o ambiente de equity no Brasil, que ainda
deixa a desejar”, afirma.
As eleições também não devem influenciar, segundo
Barros, os projetos de investimento das empresas.
“Os empresários já fizeram suas apostas. Eles
sabem perfeitamente separar os temas de natureza
política dos seus planos de médio e longo prazos.
Cancelar investimentos é algo que não tem o menor

cabimento no mundo empresarial”, diz Barros. “O
que há é um reconhecimento de que a belle époque
ficou para trás e o PIB potencial do mundo e do
Brasil é mais baixo. Os investimentos se calibram
nessa nova perspectiva.” O economista observa que
a economia brasileira tem escala e diversidade que
raramente se encontram no mundo emergente.
“Alguns setores diretamente afetados por decisões
complexas podem revisar seus planos, mas isso está
muito longe de ser uma verdade para a maioria dos
setores de atividade”, pondera.
Barros acredita que a economia brasileira estará
associada a um pequeno grupo de países que
crescerá menos em 2014 do que em 2013. Junto
com o Brasil, deverão estar a China, o Japão e a
Argentina. Para ele, o mundo vai estar bem melhor
em termos de crescimento e de comércio, mas
o Brasil será afetado por fatores eminentemente
idiossincráticos. “Os negócios seguirão seu curso
normalmente porque as empresas têm uma visão
bastante construtiva de seus negócios, a despeito
de certo incômodo com o problema de confiança
na política econômica, capturado sobretudo no
mercado financeiro”, afirma. Segundo ele, a piora
na precificação de risco traduz bem esse problema.
“O tema fiscal é o grande gerador de incertezas.
Trabalhamos com 2,1% de crescimento do PIB,
mas poderíamos ir bem além disso, se o tema da
confiança estivesse mais bem endereçado.”

Ano em
perspectiva
Em 2014, o crescimento
da economia brasileira
segue em um ritmo
lento, com índices
de inflação e juros
básicos elevados e
desvalorização moderada
do real. Para movimentar
esse cenário e aproveitar
as oportunidades com
a Copa do Mundo e as
demandas por projetos
de infraestrutura, o
País precisa ampliar
significativamente a
sua capacidade de
investimento.

O que esperar
Variação
do PIB

2,1%
Câmbio
Entre R$ 2,35
e R$ 2,50
Juros

10,5%

Inflação

6%

Altibaixos da Copa
do Mundo no Brasil
Aumento da
demanda por
infraestrutura,
consumo, negócios,
turismo e lazer
Efeito transitório
e localizado
sobre a demanda,
prejudicando
o legado para
o futuro
Fonte: especialistas
entrevistados para esta
reportagem
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Depois de
uma depreciação
nominal de 25%
em dois anos, Barros
acredita que a taxa de
câmbio do real começa
a encontrar um novo
patamar. “Não vejo
benefícios marginais
macroeconômicos com
novas ondas de depreciação.
O déficit externo diminuirá e a
conta do petróleo ficará menos deficitária.
O impacto do câmbio nos preços foi muito
significativo à medida que acelerou a inflação de
tradables (bens que podem sofrer concorrência
de congêneres importados, como produtos
industrializados e commodities), em um contexto de
forte resistência à baixa da inflação de nontradables
(serviços)”, avalia. Para ele, será difícil ver, em 2014,
uma inflação muito abaixo da registrada em 2013,
mesmo com uma taxa de juros nominal e real
bastante elevada. O economista-chefe do Bradesco
acredita que os preços administrados seguirão com
aumentos moderados em 2014, sugerindo alguma
preocupação para 2015, sobretudo, no setor de
combustíveis, transportes e energia elétrica.
Otimismo cauteloso
Michel Alaby, secretário-geral da Câmara de
Comércio Árabe-Brasileira, acredita que a visibilidade
mundial que o Brasil terá em 2014 se refletirá
diretamente na economia e no ambiente de
negócios. “Muitos especialistas buscam projeções
de consumo e gastos privados, mas ainda é incerta

“Além de cuidar da parte
macroeconômica, o País precisa
diminuir o entrave logístico, o Custo
Brasil, que afeta a competitividade.”
Reinaldo Grasson, sócio da área de Financial Advisory da Deloitte
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a quantidade de capital que entrará no País por
conta da Copa do Mundo. O governo brasileiro,
principalmente por meio da ApexBrasil e de
entidades parceiras, como a Câmara Árabe, irá
apoiar a vinda de compradores estrangeiros para
vivenciar experiências em jogos e também para
verificar fornecedores locais”, afirma.
“Há perspectivas claras de que os investimentos
em shopping centers, hotéis e resorts venham a
representar ganhos efetivos para os investidores
árabes, pois o crescimento do lazer e do consumo,
no ano da Copa e das eleições, demanda turismo
e compras no mercado interno”, explica.
Investidores de outras nacionalidades mantêm
expectativas moderadas sobre o Brasil em 2014.
Referindo-se às manifestações feitas pela população
nas ruas, em junho e julho de 2013, o Chief
Executive Officer (CEO) da Câmara Americana de
Comércio (Amcham Brasil), Gabriel Rico, avalia que
“2013 foi o ano marcado pela conscientização da
sociedade sobre os problemas que temos, depois de
um período de bonança que nos anestesiou”. Para
ele, “2014 será o ano de discussão e identificação
de soluções sobre esses desafios”. Na pesquisa mais
recente da Amcham, de outubro de 2013, cerca
de 350 empresários e CEOs de grandes empresas
sócias da entidade demonstraram um clima de
otimismo cauteloso para 2014, com crescimento
moderado de faturamento, vendas e lucros. Na
sondagem feita pela maior Câmara Americana entre
as 104 fora dos Estados Unidos, que reúne perto
de 5 mil sócios, de 40 nacionalidades diferentes,
a maior parte dos entrevistados diz que seus
investimentos no País vão se manter estáveis (54%
das respostas) ou crescer (24%).
Para 57% dos executivos consultados pela
entidade, o Brasil ainda estará entre os cinco
principais destinos dos investidores estrangeiros
neste ano, enquanto, para 41%, o alto Custo
Brasil fará com que o País perca atratividade
e, consequentemente, posição no ranking
internacional de investimentos, diante de outros
países, como China, Índia, Rússia e México.

Estabilidade na base do consumo
O número de novos entrantes nas
classes emergentes no Brasil deve
continuar crescendo, mas a sua
capacidade de consumo tende a
se manter estável, ao contrário
de países como China e Índia.
Entre os reflexos desse cenário
para os agentes de mercado,
estão a necessidade de diminuir
a dependência do mercado
interno e de maior investimento
em pesquisa e desenvolvimento
para a promoção da eficiência e
redução de custos e o possível
arrefecimento da competição
internacional no varejo local. Este
último ponto, apesar de negativo,
oferecerá mais oportunidades aos
competidores locais.

Relação entre o consumo local e o consumo da classe emergente nos BRICS (em %)
14

Nos próximos anos, o nível de
consumo das classes emergentes
tende a se estabilizar no Brasil
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Fonte: Research – Deloitte, a partir da consolidação de base de dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Homi Kharas

As expectativas do setor industrial acompanham
a tendência predominante nas projeções de
continuidade dos níveis baixos de crescimento,
com inflação em alta, porém, não acima da meta.
Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI),
a economia brasileira crescerá 2,1% em 2014,
abaixo dos 2,4% esperados para 2013, enquanto a
indústria terá desempenho melhor, com expansão
de 2%, ante o 1,4% previsto para 2013. De acordo
com estudo da entidade, divulgado em dezembro
passado, a queda no ritmo de crescimento do
PIB brasileiro será resultado da desaceleração dos
investimentos, que devem aumentar apenas 5%
em 2014, bem menos do que os 7,1% estimados
para 2013. Na avaliação da CNI, a desaceleração
dos investimentos será resultado do aumento da
taxa de juros e do baixo patamar de confiança
dos empresários. Também não haverá em 2014,
destaca o estudo, os grandes investimentos em
equipamentos de transporte que marcaram 2013.
Os analistas da CNI consideram ainda que o
aumento dos juros afetará o consumo das famílias,
que deverá crescer 1,7% em 2014, ante os 2,1%

estimados para 2013. A redução do ritmo de
consumo, que funcionou como motor da economia
nos últimos anos, também será influenciada
pelo menor reajuste do salário mínimo e pelas
dificuldades de acesso ao crédito.
A CNI também espera para 2014 uma inflação
de 6%, acima dos 5,7% projetados para 2013,
em decorrência de fatores como o fim do efeito
da desoneração da energia elétrica, que elevará
o acumulado dos preços administrados em 12
meses, e o efeito mais perceptível do câmbio mais
desvalorizado. Com a previsão de inflação acima dos
4,5% do centro da meta, a CNI prevê nova alta nos
juros básicos da economia no início de 2014, com a
taxa Selic em 10,5%, nível que deve se manter até o
final do ano. A entidade também espera continuidade
da valorização cambial, com o dólar atingindo uma
média de R$ 2,35 no ano, acima dos R$ 2,15 de 2013.
Por todo esse cenário, é certo que 2014 não será
o ano dos grandes investimentos, mas se apresenta
como aquele que tende a marcar a virada para os
próximos.
Mundo Corporativo nº 43 Janeiro-Março 2014 • 9

Agenda 2020 Infraestrutura

Impulso para
deslanchar
Para entrar de vez na era do investimento,
o Brasil precisa mobilizar toda a sua
cadeia de infraestrutura. Estradas,
aeroportos, portos, hidrovias e ferrovias
estão entre os setores cujos projetos
e obras em curso poderão ajudar,
se forem bem-sucedidos, a
impulsionar mais um ciclo de
desenvolvimento para o País.
Por Gleise de Castro

D

écadas de estradas ruins,
ferrovias inexistentes, portos
ineficientes e aeroportos
que não acompanharam o
crescimento do setor aéreo.
Para lidar com essa agenda
crítica de infraestrutura, todos sabem que o
Brasil precisa facilitar e priorizar o caminho para
a destinação de investimentos, eliminando
gargalos históricos que comprometem a
competitividade do País.
“Há carências crônicas na infraestrutura e boas
oportunidades de investimento no segmento,
como demonstra o sucesso dos recentes leilões
de concessões aeroportuárias e rodoviárias”, diz
o economista Gustavo Loyola, da Tendências
Consultoria Integrada. Para ele, contudo, há
a necessidade de construção de um ambiente
regulatório mais favorável ao investimento privado,
especialmente para trazer recursos a áreas de
maior risco, como a de ferrovias.
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Para Paulo Resende, diretor do Centro de
Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral,
os investimentos de US$ 290 bilhões previstos
pelo governo para o quinquênio 2013-2017 em
programas de infraestrutura não serão suficientes
para colocar o Brasil na posição de eficiência
logística. Para isso, calcula, seria necessário mais
de US$ 1 trilhão. “Temos de investir para atender
à demanda reprimida e para começar a nos
preparar a fim de atender à demanda futura”,
diz Resende.

afirma. Segundo ele, serão necessários aportes
correspondentes a 2,5% do Produto Interno
Bruto (PIB) ao ano, no mínimo, pelos próximos
anos. Se o País conseguir manter essa média,
a infraestrutura brasileira vai avançar bastante.
“Há muita coisa a ser feita e o Brasil é a última
grande fronteira do investimento em infraestrutura
no mundo. Quem souber investir bem, fazer boas
parcerias, vai ganhar muito dinheiro no Brasil.
Nos próximos 30 anos, o Brasil será a bola da
vez”, diz Resende.

No entanto, os investimentos previstos não deixam
de ser importantes, pois são projetos estruturantes
fundamentais para resolver alguns gargalos
imediatos. Resende cita, como exemplo, os trechos
de rodovias que estão sendo concedidos e que
deixarão o País com mais de 20 mil quilômetros de
estradas em regime de concessão. “Esses trechos
concentram parte importante do tráfego rodoviário
do País. Não são trechos comuns, são fundamentais
para a economia brasileira”, explica.

“O próximo ciclo do desenvolvimento do
Brasil passa por fortes investimentos em uma
infraestrutura que poderá impulsionar a eficiência
e a produtividade do País. As oportunidades
envolvidas nos projetos e nas obras anunciados ou
já em curso são desafiadoras e não podemos correr
o risco de não serem concretizadas”, destaca Iara
Pasian, sócia da Deloitte que lidera o atendimento
à indústria de Infraestrutura.

Faltam poucos trechos a serem leiloados, do total
de obras rodoviárias previstas no pacote de U$ 290
bilhões. Basicamente, trechos das BRs 101 (BA),
116 (MG), 153 (GO-TO) e 262 (ES-MG). A seu ver,
os projetos anunciados até agora vão funcionar
para criar o momento de aceleração das obras de
infraestrutura, pois deverão conquistar a confiança
do investidor. “Depois, o carro anda sozinho.
Os investidores depois vão colocar mais dinheiro
nessas obras”, prevê. “O papel mais importante
desses projetos é a construção dessa confiança
para investimento em infraestrutura no Brasil
e garantir o nível de investimentos necessários”,

Para o especialista em logística da Fundação
Dom Cabral, Paulo Resende, o Brasil convive
com três grandes entraves à evolução desses
investimentos, começando pela resistência do
governo em transferir ativos logísticos para
a iniciativa privada, decorrente de uma visão
ideológica e política que ainda subsiste em diversos
níveis governamentais. “São suspiros de resistência.
O governo tem de acabar com isso. Essa questão
vai ficar muito à mostra na campanha eleitoral
deste ano. O tema concessão e privatização vai
ser abordado por todos os candidatos. Será o
grande teste, para se medir a verdadeira dimensão
dessa resistência”, afirma.
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O segundo entrave é o planejamento de longo prazo
nos marcos regulatórios. “A gente muda muito
esses marcos. Podemos mudar quando o estamos
testando, mas não na véspera de um leilão”,
diz Resende. “Temos de rediscutir o papel das
agências reguladoras. Elas têm de ser fortalecidas
tecnicamente e ter independência para recuperarem
o papel de guarda dos marcos reguladores.”

Paulo Resende, da
Fundação Dom Cabral
(à esq.): Brasil é a
última grande fronteira
do investimento em
infraestrutura no mundo
Daniel Furlan Amaral,
da Abiove (à dir.):
diminuição do gargalo da
infraestrutura tem impacto
na expansão do parque
industrial

O terceiro problema que, segundo Resende, emperra
o desenvolvimento da infraestrutura no País é a
oposição entre meio ambiente e engenharia. “Nos
projetos com engenharia mais complexa, temos
ainda dificuldade em lidar com o meio ambiente”,
diz. Segundo ele, o Brasil criou um conflito entre
engenharia e meio ambiente, que não existe
mais em países desenvolvidos como Alemanha,
Estados Unidos, França, Canadá e Austrália, que já
resolveram essa situação há muito tempo. Nesses
países, segundo Resende, a conclusão foi de que
o conhecimento técnico da engenharia hoje pode
ser o grande aliado do meio ambiente. Para ele,
o Brasil precisa substituir pelo diálogo a situação
de antagonismo atual, que leva ao sacrifício da
engenharia para respeitar o meio ambiente e
vice-versa. As usinas hidrelétricas construídas
e em construção no Norte do País são mais
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representativas desse conflito porque estão dentro
da Floresta Amazônica, com elementos de meio
ambiente mais visíveis. Porém, ele existe igualmente
em projetos de portos, aeroportos, rodovias e
ferrovias. Por isso, as licenças ambientais para essas
obras demoram tanto.
Agronegócio e construção civil
No agronegócio, outra safra gigante de grãos
se aproxima, sem que os principais gargalos na
infraestrutura de escoamento da produção do
Centro-Oeste tenham sido removidos. Segundo
cálculos dos exportadores, o Brasil gastou 360%
mais do que a Argentina no transporte da produção
de soja e milho na safra 2012/13, um total de
US$ 4,97 bilhões. Enquanto os brasileiros gastam
US$ 92 por tonelada para levar esses produtos
até o porto, os argentinos pagam US$ 20 e os
norte-americanos, US$ 23 por tonelada.
Essa logística cara é responsável em grande
parte pela redução das exportações de produtos
industrializados, como o óleo de soja, de maior
valor agregado. Com capacidade para processar 57
milhões de toneladas de soja, a indústria vai esmagar
em 2014 apenas 36,8 milhões de toneladas, para
produzir 7 milhões de toneladas de óleo, das quais

“O próximo ciclo do desenvolvimento do Brasil
passa por fortes investimentos em uma infraestrutura
que poderá impulsionar a eficiência e a
produtividade do País.”
Iara Pasian, sócia da Deloitte que lidera o atendimento à indústria de Infraestrutura

5,8 milhões para consumo interno, segundo Daniel
Furlan Amaral, gerente de Economia da Associação
Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove).
“O processamento deve crescer pouco neste ano,
só 4%. A indústria hoje esmaga menos soja do que
o Brasil exporta em grãos, o que alcança um total
de 44 milhões de toneladas previstos para 2014”,
diz Amaral. “A gente perde oportunidade de gerar
mais emprego e renda no Brasil. Com a falta de
competitividade, os empresários não se animam
a investir para ampliar o parque industrial, pois a
ociosidade já está em cerca de 40%.”
Uma nova rota de escoamento da safra de grãos
do Centro-Oeste, maior região produtora, pelos
portos do Norte do País, ainda em volumes
muito pequenos, é a proposta dos produtores
para reduzir a alta conta do transporte. “É uma
iniciativa louvável, que deveria ser apoiada
pelo governo. É preciso criar uma logística das
fronteiras agrícolas para novos portos, com matriz
de transporte menos dependente de rodovias”,
diz Paulo Resende, da Fundação Dom Cabral.
A concentração da exportação da safra nos
portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR), observa
o especialista, além de encarecer o transporte,
tira destes a oportunidade de se desenvolverem
para operar com cargas diversificadas, como
contêineres, de maior valor e que demandam uma
logística mais sofisticada. “Além de não poder mais
concentrar a exportação de granéis pelos principais
portos do Sudeste e Sul, o Brasil precisa diversificar
suas rotas para chegar à Ásia e aos Estados Unidos.
Os portos do Norte e Nordeste estão muito mais
próximos dessas regiões. O deslocamento de

parte de granéis agrícolas e fertilizantes por essas
rotas vai contribuir para a competitividade, com a
redução do custo logístico.”
Na indústria da construção, as expectativas são
mais otimistas, com as obras para a Olimpíada,
os projetos de infraestrutura que o governo
começou a leiloar no segundo semestre de 2013 e
a recuperação do mercado imobiliário. “Para nosso
setor, 2014 deverá ser melhor. Vamos ser um ator
importante para a economia em 2014 e 2015”,
diz Paulo Simão, presidente da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC). “A construção,
por suas características, pode ter desempenho
melhor do que o País. Isso já aconteceu e pode
acontecer de novo. O setor tem uma dinâmica

Sandro Sandanelli, da
Grundfos: investimentos
para competir em um
mercado de fornecimento
de sistemas de
bombeamento para
todos os estádios da
Copa, por € 1,5 milhão
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As perspectivas para o mercado
Os investimentos divulgados pelo governo planejados para os principais programas de infraestrutura nos próximos anos somam
mais de R$ 550 bilhões. A distribuição desses recursos por setor evidencia a abrangência das oportunidades em curso.
Investimento previsto em concessões
Setor

Em que será investido

Energia

Geração de 32.971 MW e 23.200 km de linhas de transmissão

Ferrovias

Rodovias

Dez ferrovias com extensão de 12.000 km
Aceleração do programa de mobilidade urbana (investimentos federais)
Investimentos no metrô de São Paulo
Mobilidade urbana no Rio de Janeiro
Três rodadas de concessão
Investimentos em 15 Estados
Concessões de portos públicos
Autorizações para portos privados
Plano de dragagem
Nove rodovias federais, com extensão de 7.500 km

Trem de Alta Velocidade (TAV)

Rio de Janeiro a Campinas, passando por São Paulo

Aeroportos

Aeroportos do Galeão e de Confins

Mobilidade urbana
Petróleo e gás
Portos

R$ bilhões*

Total de investimentos previstos em infraestrutura
* Dados oficiais mais recentes, divulgados pelo governo em outubro de 2013			
** O Governo Federal arrecadou R$ 20,82 bilhões com o leilão de concessão dos dois aeroportos, em novembro de 2013
Fonte: Ministério da Fazenda, a partir da consolidação de dados da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e
Ministério de Minas e Energia (MME)			
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148,1
91
81,4
80
54,7
42
35,6
18,6**
551,4

própria e alguns fundos específicos, como
poupança, Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), que garantem recursos para o setor”,
destaca o presidente da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC), Paulo Simão.

essas obras param. “Os projetos são entregues antes
das eleições. O político brasileiro tem esse costume,
de só começar o que pode fazer no seu mandato”,
explica. Por isso, o fornecimento para obras de
saneamento deve sofrer algum impacto das eleições
deste ano, embora não muito forte.

Empresas fornecedoras para a construção civil
compartilham o novo bom momento do setor.
A dinamarquesa Grundfos, fabricante de bombas
e sistemas de bombeamento, beneficia-se tanto
das novas obras públicas quanto da demanda dos
demais segmentos da construção – seus produtos
estão em todo lugar, de casas e restaurantes até
shoppings, hotéis, hospitais e estádios. A empresa
forneceu sistemas de bombeamento para todos
os estádios da Copa, no valor de € 1,5 milhão,
segundo Sandro Sandanelli, diretor-geral da empresa
no Brasil. “Esperamos um bom movimento também
para a Olimpíada”, diz o executivo. A empresa vende
também para obras de saneamento básico e tem,
entre seus clientes, empresas como a Sabesp. Mas,
em anos de eleição, como este, segundo Sandanelli,

A meta da empresa é aumentar as vendas em
24% neste ano e fazer novos investimentos, em
valores ainda não definidos. Em 2013, a Grundfos
investiu R$ 3 milhões na área de produção e em
novas contratações. Com 15 anos no Brasil e uma
fábrica em São Bernardo do Campo, na Grande
São Paulo, a empresa disputa o mercado com
outros 20 grupos nacionais e internacionais, nas
áreas de saneamento básico e abastecimento de
água, revendas, indústria de processos, alimentícia
e de ar condicionado e pressurização. “A empresa
olha o negócio no longo prazo e vê o Brasil com
muitas oportunidades. É um país que ainda está
se desenvolvendo, com muita coisa a ser feita e
perspectivas de crescimento para
a empresa”, diz Sandanelli.
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Agenda 2020 Estabilidade econômica

Faces de uma
No ano em que o Plano Real completa duas décadas, Mundo
Corporativo entrevista uma série de analistas – alguns deles
ligados à sua criação ou consolidação – sobre os muitos legados
deixados. Eles recuperam aqui a história recente do País e
ajudam a refletir sobre os desafios de hoje para que as conquistas
da estabilidade sejam preservadas.
Por Mauricio Savarese

I

nício dos anos 90. A economia ainda
penava com uma hiperinflação que batia
nos 50% ao mês. A rotina dos anos 80
se mantinha: filas quilométricas na porta
dos bancos e corrida aos mercados para
a famigerada “compra do mês”, antes
que a moeda desvalorizasse mais e mais. Viajar
para o exterior? Algo acessível a poucos. Carne no
prato todo dia? Era sonho para muitas famílias.
Um dia inteiro sem qualquer reajuste de preços?
Nunca. Apesar de todo o potencial, o Brasil ficava
atrás de México e Argentina. Outros países
latino-americanos, como a Bolívia, já lidavam
melhor com a inflação.
Em um momento de transição política – Itamar
Franco deixaria a presidência em 1994 e o ministro
da Fazenda era o então presidenciável Fernando
Henrique Cardoso –, Brasília continuava sem
respostas. O País se dividia entre fazer o “economês”
ortodoxo básico ou arriscar. Venceu a segunda
opção, felizmente.
Em um primeiro momento, nem membros
da equipe econômica criadora do Plano Real
tinham certeza de sua eficácia. “Achei que só
conseguiríamos evitar a hiperinflação”, resume
o economista Edmar Bacha, mentor do grupo. A
fórmula incluía o reequilíbrio das contas públicas,
a bimonetização (por meio de um novo indexador
atrelado ao dólar) e a criação de um fundo com
base no orçamento para financiar a transição.
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Para Rubens Ricupero, ministro da Fazenda que
sucedeu FHC durante a implementação do Plano
Real, a redemocratização passou pelo seu grande
teste com o combate à hiperinflação. “Os militares
deixaram uma herança maldita, que se traduzia, de
um lado, numa inflação que tendia cada vez mais
a escapar ao controle e chegar à hiperinflação.
Acoplada a isso, estava a grande crise da dívida
externa”, relata. “Nem um problema e nem o outro
foram resolvidos pelos militares. Se a democracia
não tivesse conseguido resolvê-los, ela dificilmente
teria se consolidado no Brasil”, afirma.

história real
Um Brasil irreal que acabou
Ex-presidente do Banco Central e secretário de
Política Econômica do Ministério da Fazenda
naqueles dias, Gustavo Franco recorda da era préReal como “ficção científica que ninguém com
menos de 35 anos entende”. “Era um tempo de
desastre para as finanças públicas e para as finanças
pessoais. Todo mundo quebrava, ninguém pagava
ninguém”, diz. Empresas e cidadãos com conta em
bancos ainda tinham um artifício para se defender
da desvalorização – o mecanismo da correção
monetária, iniciado bem antes. A maioria sem conta
bancária era solenemente tungada pela inflação.
Não foram poucos os percalços até a oficialização
do Plano. O Real foi o sétimo plano econômico
proposto para o País, com os seis anteriores tendo
fracassado. Três desses planos, inclusive o Real,
envolveram mudança do padrão monetário. A opção
foi por uma transição marcada pela conversão do
cruzeiro real primeiramente à Unidade Real de Valor
(URV). O êxito pareceu provável quando muitos
brasileiros adotaram a URV – atrelada ao dólar –
para balizar novos contratos.
O hábito da população com a nova moeda era
fundamental para o sucesso. Mas esse triunfo não
veio de cara: os brasileiros precisaram se acostumar
com os novos preços. Em 1º de julho de 1994,
depois de meses, uma URV passou a valer R$ 1.
Na véspera, isso era equivalente a 2.750 cruzeiros
reais. Com esse dinheiro, compravam-se 250
gramas de carne ou um litro de leite. O consumidor
preferiu esperar. A retomada foi lenta. Uma das
grandes referências passou a ser a cesta básica.
Ela custava quase 150 mil cruzeiros reais em junho
de 1994 e obrigava o preenchimento de cheques
quilométricos. Na nova moeda, eram R$ 54. Hoje
custa quase R$ 300.
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Para o então ministro Ricupero, este foi um
momento crítico, na medida em que a mudança
do padrão monetário poderia, de certa maneira,
acelerar o ritmo de crescimento dos preços, e
que não estava prevista nenhuma medida de
congelamento artificial de preços. “A ideia básica
da URV era evitar que houvesse, como houve no
Plano Cruzado e nos outros planos, alguns setores
de preços que não tivessem sido atualizados no
momento de lançamento da nova moeda. Era
preciso que todos os preços estivessem mais ou
menos alinhados”, relata Ricupero.
Conforme o Índice Geral de Preços do Mercado
(IGP-M), a inflação despencou de 45,21% em julho
para 4,33% no mês em que o real passou a circular.
Apesar da desconfiança desde o Plano Cruzado,
cujos efeitos duraram apenas quatro meses, o
consumo cresceu. Nos últimos 20 anos, o indicador
mensal inflacionário só superou aquele patamar em
novembro de 2002, em meio a temores no mercado
por conta da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para
a Presidência – e mesmo assim, rapidamente voltou
ao nível normal do pós-Real.
Editor do Financial Times (FT) para a América Latina
naqueles anos, o britânico Richard Lapper acredita
que a grande virada no Plano Real veio no segundo
mandato de FHC, quando as reservas internacionais
tinham secado, os problemas fiscais eram evidentes
e o Brasil já pedia socorro ao Fundo Monetário
Internacional (FMI). “No primeiro mandato, o
esforço foi mais monetário. Depois de 1998, quando
o câmbio fixo ficou inviável, apareceram os novos
mecanismos que pesam até hoje”, diz ele. Hoje
diretor do Latam Confidential, grupo de pesquisa do
FT, ele acredita que as crises do México, da Ásia, da
Rússia e do próprio Brasil, esta em 1999, também
impediram reformas mais ambiciosas.
Para Marcelo Allain, professor da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas (FIPE/USP), um dos
principais ganhos do Real foi mostrar à sociedade
a importância da estabilidade de preços e da
abertura da economia à concorrência internacional.
“O aumento da proporção da economia brasileira
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na América Latina, a sua importância em fóruns
internacionais e a expansão das multinacionais
brasileiras não teriam ocorrido sem o Plano Real”,
analisa o economista.
Toda aquela instabilidade resultou em três mecanismos
que sobreviveram ao tempo. Tanto que Lula não os
abandonou em seus oito anos de governo, apesar
de sofrer críticas por isso, tanto dos trabalhadores
como de empresários. Seu interesse em manter a
política macroeconômica era tão grande que cogitou
manter Armínio Fraga no comando do BC por mais
um ano. Pressionado pela esquerda, desistiu da ideia,
mas apontou para o cargo Henrique Meirelles, então
filiado ao PSDB e ex-presidente do BankBoston.
Alguma mudança no paradigma só viria nos últimos
anos, mas durou pouco. O modelo resiste.
Modelo do tripé
Superávit primário, metas de inflação e câmbio
flutuante. Intocados nos oito anos de Lula no Palácio
do Planalto e apenas flexibilizados mais recentemente,
no mandato da presidente Dilma Rousseff, esses
pilares serviram de âncoras do real. O primeiro, que
consiste na economia feita pelo governo para pagar
juros da dívida pública, surgiu como exigência do FMI
quando a entidade prestou ao País um socorro de
US$ 41 bilhões em dezembro de 1998 – a fuga de
capitais tinha engolido as reservas. A meta de inflação
era algo que estava sendo adotado por nações
desenvolvidas e em desenvolvimento ao longo da
década de 90, devido às crises internas
que ocorreram em diversos países.
A decisão mais dolorosa foi a adoção do câmbio
flutuante, em 1998. As dívidas do governo e das
empresas subiram em até 20%. A Bolsa de Valores
de São Paulo despencou por volta de 5% por dias e
dias. O dólar, que mal passava de R$ 1,40, chegou
a R$ 4. Mas a sangria estancou. “Foi ali que o
Plano atingiu seu objetivo, foi mais completo que
os anteriores”, diz Armínio Fraga. “Com o fim do
câmbio fixo, veio o ajuste no sistema fiscal. Sim, isso
se deu em meio a uma crise cambial e o desafio foi
manter a estabilidade. Mas as metas e o superávit
ajudaram a equilibrar o País.”

O legado e o futuro
Os especialistas ouvidos pela Mundo
Corporativo apontam caminhos para que
o Brasil preserve as conquistas do Plano
Real e cresça de forma sustentável em
um novo ambiente de negócios.

“O que precisamos é inverter a
prioridade do consumo para o
investimento. Os preços básicos
precisam ser ajustados, câmbio,
juros, todos esses custos. O
curto prazo já está dado. Falta
ainda uma agenda de longo
prazo que extrapole a visão
circunstancial.”
Antonio Corrêa Lacerda, da PUC-SP,
ex-presidente do Conselho Federal de
Economia

“As metas [de inflação] e o
superávit [primário] ajudaram a
equilibrar o País.”
Armínio Fraga, ex-presidente do Banco
Central (1999 a 2003) e sócio da Gávea
Investimentos

“Hoje temos uma pauta
de reformas parecida com
a daquela época, mas é
como se a urgência tivesse
desaparecido.”
Gustavo Franco, presidente do Banco
Central (1997 a 1999) e sócio da gestora
Rio Bravo

“Entre os maiores problemas
que surgiram nos últimos anos,
estão o crescente gasto público
e a menor atenção com o
combate à inflação.”
Rubens Barbosa, ex-embaixador
do Brasil no Reino Unido (1994 a 1999)
e nos Estados Unidos (1999 a 2004)
e atual presidente do Conselho de
Comércio Exterior da FIESP

“Precisamos de um Plano Real
para a indústria.”
Edmar Bacha, integrante da equipe
econômica que instituiu o Plano Real e
atual diretor do think tank Casa das Garças

“O aumento da proporção da
economia brasileira na América
Latina, a sua importância
em fóruns internacionais e a
expansão das multinacionais
brasileiras não teriam ocorrido
sem o Plano Real.”
Marcelo Allain, da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas (FIPE/USP)

“Se a democracia não tivesse
conseguido resolvê-los [os
problemas da hiperinflação e
da crise da dívida externa],
ela dificilmente teria se
consolidado no Brasil.”
Rubens Ricupero, ex-ministro da Fazenda
(1994), embaixador do Brasil na Itália e
secretário-geral da UNCTAD, atualmente
diretor da Faculdade de Economia da FAAP
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O tripé em números
Embora tenha passado por recentes flexibilizações, o tripé econômico que consolidou as conquistas do Plano Real ainda é
referência, para a maioria dos analistas econômicos, entre os mecanismos garantidores da estabilidade econômica do País.
Metas de inflação
Em uma escalada crescente durante o regime militar, a inflação atingiu seus maiores índices na virada da década de 80 para 90.
As causas foram dívida externa acumulada, crises do petróleo e de juros e suspensão de financiamentos externos, que minaram
os investimentos internos e dificultaram o ajuste das contas públicas.
2.477

Inflação (% ao final de cada ano)

Com o Plano Real, o estabelecimento
de metas inflacionárias gerou maior
estabilidade para os indivíduos quanto
ao poder aquisitivo
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Fonte: Research – Deloitte, a partir da consolidação de base de dados do Banco Central

Superávit primário
Indica a diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros. Firmou-se
inicialmente por uma recomendação do FMI após a entidade prestar socorro ao Brasil em 1998.
O Brasil continua pagando uma taxa de
juros superior ao seu resultado primário
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Fonte: Research – Deloitte, a partir da consolidação de base de dados do Tesouro Nacional

Câmbio flutuante
A taxa de câmbio é definida por uma relação de compra e venda da moeda entre as partes contratantes e o agente autorizado a operar
no mercado de câmbio. Para minimizar riscos, o Banco Central pode atuar como comprador ou vendedor da moeda, contribuindo
para evitar descontroles cambiais extremos, apesar da oscilações do mercado.
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Na avaliação do embaixador Rubens Barbosa,
presidente do Conselho de Comércio Exterior da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP), “entre os maiores problemas que surgiram
nos últimos anos, estão o crescente gasto público e
a menor atenção com o combate à inflação”. “São
conhecidos os resultados negativos: deterioração
da maioria dos indicadores macroeconômicos, em
especial o das transações correntes, que alcançou
níveis bastante preocupantes.”

Antonio Corrêa Lacerda, professor da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e
ex-presidente do Conselho Federal de Economia,
segue por outra linha. “O que precisamos é inverter
a prioridade do consumo para o investimento. Os
preços básicos precisam ser ajustados, câmbio, juros,
todos esses custos. O curto prazo já está dado. Falta
ainda uma agenda de longo prazo que extrapole
a visão circunstancial. Não há espaço para crescer
além do que estamos crescendo”, afirma.

Uma das poucas economias do mundo mais
voltadas para dentro do que para fora, o Brasil
sofre para investir há décadas (veja mais sobre as
perspectivas para a realização de investimentos
na matéria da pág. 10). Na avaliação de alguns
especialistas, o modelo do tripé estaria sujeito
inclusive a críticas e flexibilizações para acompanhar
os novos cenários e tendências que se apresentam.

Para Gustavo Franco, a agenda de reformas de hoje
deveria ser tão animada quanto a dos princípios
do Plano Real. E, apesar de o Brasil ter mudado
de patamar nesses 20 anos, é preciso ganhar mais
confiança dos investidores internacionais, como em
meados dos anos 90. “Assim que esse crescimento
do consumo perdeu fôlego, sentimos muitos
problemas decorrentes da falta de investimento,
investimento que vem com reforma. Hoje temos uma
pauta de reformas parecida com a daquela época,
mas é como se a urgência tivesse desaparecido.”
O jornalista Lapper, do Financial Times, não vê tanta
mudança assim. “As coisas no Brasil sempre se
movem devagar, com calma. Aos poucos, imagino
que reformas para abrir o País sairão – embora os
investidores talvez não tenham tanta paciência”, diz.

“O tripé, muitas vezes, é confundido com o Plano,
mas é posterior”, pontua David Kupfer, professor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro e assessor da
presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). Segundo Kupfer, o
Plano envolvia câmbio fixo, previa um ajuste fiscal
que não houve e uma taxa de juros alta, que, de
fato, exerceu uma função de ajustamento. “O tripé
vem sofrendo flexibilizações, como tem de ser. Ainda
está longe o tempo em que a economia vai ser
movida por robô. Essas receitas óbvias precisam ser
repensadas, hoje e sempre.”
Um futuro real
Edmar Bacha, um dos idealizadores da nova moeda
20 anos atrás, destaca a necessidade de fortalecer a
indústria para que o País entre em uma nova etapa
de crescimento. “Precisamos de um Plano Real
para a indústria, com três etapas também”, sugere.
“A primeira seria fiscal, para racionalizar a carga
tributária. Cortar o gasto, evitar que cresça mais
de 2% ao ano. A segunda fase é a URV, trocar a
tarifa pelo câmbio. Anunciaria um programa amplo
de redução das tarifas. E a terceira é fazer acordo
comercial para valer. Temos de nos abrir, mas fazer
isso com compensação.”

Marcelo Allain defende que uma nova política
precisa ser adotada, com base nos preceitos
do tripé, mas adequada a um novo ambiente
internacional. “Precisamos reforçar a Lei de
Responsabilidade Fiscal, buscar maior eficiência na
máquina pública e na infraestrutura do País, realizar
uma reforma fiscal que simplifique o emaranhado
tributário e reduza a carga tributária sobre a
produção e o consumo e promover novos avanços
na reforma da Previdência Social dos setores público
e privado.”
Como se vê, após 20 anos, a economia brasileira
ainda tem muitos desafios a enfrentar. Recuperar
experiências desses anos todos para refletir melhor
sobre as novas circunstâncias pode indicar alguns
caminhos e contribuir para a construção de mais um
novo Brasil ao final das próximas duas décadas.
Mundo Corporativo nº 43 Janeiro-Março 2014 • 21

Agenda 2020 Transparência

Operação
A nova Lei Anticorrupção eleva
a régua para a punição a empresas
que pratiquem atos ilícitos. A
adequação das organizações a essa
nova realidade contribuirá para um
ambiente mais seguro a investimentos
e parcerias entre a iniciativa privada
e o poder público.
Por Marco Antonio Barbosa

A

nualmente, a organização não
governamental Transparência
Internacional, sediada em
Berlim, publica seu Índice de
Percepção de Corrupção, um
ranking que mede países de todo
o mundo de acordo com avaliações de especialistas
e pesquisas públicas. Divulgado em dezembro,
o ranking de 2013 considerou abusos de poder,
acordos clandestinos e subornos nos setores públicos
de 177 países, dando notas de zero (“altamente
corrupto”) a 100 (“muito limpo”) às nações. Nos
extremos, estão a Dinamarca e a Nova Zelândia,
empatadas em primeiro lugar, e o Afeganistão, a
Coreia do Norte e a Somália, que dividem a 175ª
(e última) colocação. O Brasil está praticamente no
meio da tabela, em 72º lugar, acima dos outros
países do bloco BRIC: a China está em 80º lugar,
a Índia em 94º e a Rússia em 127º. Subimos uma
posição em relação à aferição de 2012. Ainda assim,
estamos bem atrás de vizinhos sul-americanos, como
o Chile (22º) e o Uruguai (19º), e de nações africanas,
como Botswana (30º) e Namíbia (57º).
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mãos limpas
Estudos da Controladoria-Geral da União (CGU)
divulgados em 2013 revelaram que, nos últimos
11 anos, mais de R$ 10 bilhões foram desviados
nos mais diversos tipos de corrupção no País.
E um grande percentual desse valor entra na conta
de relações nebulosas entre a iniciativa privada
e o poder público, uma “zona cinzenta” sobre
a qual é difícil atribuir limites e, principalmente,
responsabilidades cíveis e criminais. Essa realidade
começou a mudar no fim de janeiro, com a
entrada em vigor da Lei Federal nº 12.846,
promulgada em 1º de agosto de 2013 e nomeada
informalmente “Lei Anticorrupção”. Ao delimitar
de modo claro como pessoas jurídicas devem
responder na eventualidade de casos de corrupção
(veja quadro na pág. 25), a nova legislação deve
ajudar a estancar prejuízos como o calculado pela
CGU e melhorar a situação do País no ranking
mundial da Transparência Internacional. As
precauções necessárias ao novo contexto são
um dever de casa que as empresas brasileiras
precisam fazer.
“A mudança mais importante é a mensagem de
que a corrupção é um mal que não será tolerado”,
afirma Rogeria Gieremek, presidente da Comissão
Permanente de Compliance do Instituto dos
Advogados de São Paulo (IASP). “As empresas
passarão a ser responsabilizadas por corrupção, o
que antes aplicava-se apenas às pessoas naturais.
E a responsabilização da pessoa jurídica não
excluirá a da pessoa natural, aquela que praticou
a corrupção.” Instrumentos para estimular um
comportamento ético e auxiliar nas investigações
sobre atos de corrupção também estão previstos na
Lei 12.846, como lembra Rogeria: “Outra mudança
significativa, na esteira do que já existe hoje no
âmbito do direito concorrencial, é a introdução
do acordo de leniência, que beneficiará a primeira
pessoa jurídica que decida colaborar efetivamente
com as investigações e o processo administrativo,
identificando os demais participantes na infração,
juntando documentos e demais provas”.
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Rogeria Gieremek, do IASP:
instrumentos para estimular
o comportamento ético e
auxiliar nas investigações
fazem parte da nova lei

Princípios consolidados
Além de estabelecer penalidades diretas para
as empresas, incluindo a aplicação de multas,
a suspensão parcial ou total das atividades e o
impedimento de participar de licitações públicas,
a nova lei traz a vantagem de centralizar as
deliberações sobre corrupção. O Código Penal,
a Lei de Improbidade Administrativa (nº 8.429)
e a Lei das Licitações (nº 8.666) discorrem sobre
o tema, mas de uma forma não complementar.
O Código Penal, por exemplo, só tratava de
penalidades aplicáveis a pessoas físicas (como o
servidor público que aceitou uma propina ou o
funcionário da empresa que repassou o suborno).
A Lei de Improbidade Administrativa volta-se apenas
para o controle de atos de servidores públicos e
tem aplicação limitada ao punir pessoas jurídicas.
Já a Lei das Licitações restringe-se a procedimentos
licitatórios e não tem validade para tratar de outras
formas de relacionamento entre empresas
e instâncias do poder público. “A nova lei vai
exigir que as empresas selecionem e treinem
melhor seus funcionários, a fim de a evitar que
a corrupção ocorra”, afirmou o deputado Carlos
Zarattini (PT-SP), relator da proposta da Lei
Anticorrupção na Câmara. “No nosso país, existe

punição a funcionários públicos corruptos,
mas não havia nenhuma punição aos corruptores.
Agora nós não apenas estabelecemos uma forma
de punir, como induzimos as empresas a uma
prática correta.”
“A criação de punições e sanções para a pessoa
jurídica em uma única lei é positiva. Causa maior
impacto nas empresas e na opinião pública e
aumenta o poder de convencimento”, acredita
José Paulo Rocha, sócio-líder da área de Financial
Advisory da Deloitte. “A decisão também sinaliza
uma mensagem positiva aos investidores e
observadores internacionais. O recado é claro:
estamos investindo em boas políticas, que vão criar
um ambiente mais seguro para a iniciativa privada e
para parcerias com o poder público.”
“A empresa que tem valores, transparência e
princípios já trabalha dentro da lei e não estimula
a prática de corrupção. Mas, mesmo uma empresa
correta, sendo ela de maior porte, com muitas
filiais, eventualmente pode ter um desvio de
conduta”, considera Sérgio Cavalieri, vice-presidente
da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg). “Grandes companhias necessitam
uniformizar mais seus procedimentos. É importante
que se tenha um conhecimento minucioso da nova
lei. É preciso estudá-la, conhecê-la e divulgá-la
para alertar os funcionários sobre códigos de
ética e de postura.”
Para o representante da Fiemg, não há firma ou
segmento produtivo que esteja 100% imune
a corruptos ou corruptores. Entretanto, alguns
setores estão mais expostos do que outros. “Isso
depende muito da postura e dos princípios de cada
empresa. Em geral, quem tem mais contato com
o governo, em todos os seus níveis, fornecendo
produtos e serviços, é mais suscetível a más práticas
e a pressões de agentes públicos que querem tirar
vantagem de seus cargos”, afirma Cavalieri. “As
empresas que operam business to business têm
menos risco. Mas todos estão sujeitos: o risco pode
estar em um pedido de alvará, de licença, de uma
taxa que se paga na prefeitura.”
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“A criação de punições e sanções para a pessoa
jurídica em uma única lei é positiva. Causa maior
impacto nas empresas e na opinião pública e
aumenta o poder de convencimento.”
José Paulo Rocha, sócio-líder da área de Financial Advisory da Deloitte

José Paulo Rocha diz que empresas de segmentos
fornecedores de produtos e serviços para
entidades públicas – setores como construção,
tecnologia e saúde – devem investir mais na
conscientização de seus executivos e empregados,
bem como no desenvolvimento de programas
de compliance. “A lei não faz distinção entre as
atividades econômicas, mas essas empresas estão
mais vulneráveis”, conta. “Elas têm muitos pontos
distintos de contato com o governo: serviços
fiscais e aduaneiros, órgãos regulatórios e
financiamentos públicos. E, muitas vezes, não
há uma visão completa desse quadro: não
se sabe ao certo quais funcionários lidam
com quais instâncias do poder público.”
Cabe às empresas agora entender a nova lei
e criar mecanismos internos para minimizar sua
exposição a riscos. Ronaldo Fragoso, sócio-líder
da área de Gestão de Riscos Empresariais da
Deloitte, afirma: “A gama de situações de corrupção
prevista na Lei 12.846 é bem ampla”, referindo-se,
entre outros atos, a corrupção direta de agentes
públicos, fraudes em licitações ou contratos,
combinações que frustrem o caráter competitivo
de procedimentos licitatórios e obstrução das
atividades de fiscalização ou investigação de órgãos
públicos. “É preciso construir mecanismos para
coibir essas práticas, especialmente no tocante
a contrato, licitações e execução de serviços”,
complementa Fragoso.

A regra é clara

A

nova Lei Anticorrupção promete pegar pesado com as empresas que forem flagradas
envolvidas em atos de corrupção – pessoas jurídicas que atentarem contra o
patrimônio público nacional ou estrangeiro, os princípios da administração pública ou os
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. O rigor e a estrutura da nova legislação
são comparáveis a textos semelhantes existentes nos Estados Unidos (como o Foreign
Corrupt Practices Act, ou FCPA) e no Reino Unido (como o chamado Bribery Act, ou,
literalmente, “Ato do Suborno”). Confira as principais sanções previstas na Lei 12.846:
• Multa no valor de até 20% do faturamento bruto do exercício fiscal anterior. Em casos
em que não seja possível determinar o faturamento da companhia, o juiz do processo
fixará um valor para a multa, que pode variar de R$ 6 mil a R$ 60 milhões,
• Reparação total do dano causado ao erário,
• Publicação da condenação da empresa envolvida em veículos de comunicação de
circulação nacional,
• Proibição de recebimento de recursos advindos de instituições financeiras públicas ou
controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de um ano e máximo de cinco
anos. A proibição inclui (mas não se restringe a) subsídios, subvenções, financiamentos,
doações e empréstimos,
• Proibição de participar de licitações e de ser contratada pelo poder público durante o prazo
de cumprimento da sanção,
• Suspensão ou interdição parcial de suas atividades, a critério do juiz.
Fonte: texto da Lei Federal nº 12.846

A Lei Anticorrupção determina que a existência
de mecanismos de integridade e auditoria pode
servir como atenuante na determinação de
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“O canal de denúncias é uma ferramenta extremamente
importante, pois, ao ampliar o poder de denúncia, aumenta
a capacidade da empresa de detectar ações individuais que
podem trazer riscos.”
Ronaldo Fragoso, sócio-líder da área de Gestão de Riscos Empresariais da Deloitte
responsabilidades criminais das pessoas jurídicas.
“Bons processos de compliance podem provar
que as empresas não se envolveram diretamente
em atos ilícitos”, diz Fragoso. “As companhias que
ainda não estruturaram esses processos internos
estão vulneráveis.” Segundo ele, essas empresas
precisam, inicialmente, fazer um diagnóstico de
suas vulnerabilidades perante a nova legislação,
criar um plano de ação para corrigir os problemas
e, afinal, implantar os processos novos, como
auditorias regulares, canais de denúncia sobre
comportamentos comprometedores e um
comitê de compliance, que ateste a aderência
a normas e regulações. “O canal de denúncias
é uma ferramenta extremamente importante,
pois, ao ampliar o poder de denúncia, aumenta
a capacidade da empresa de detectar ações
individuais que podem trazer riscos”, avalia
o sócio da Deloitte.
Rogeria Gieremek, do IASP, enfatiza que
“deve-se deixar claro a todos os dirigentes,
prepostos, agentes e empregados que, se praticarem
a corrupção, atuarão por sua conta, risco e perigo,
e deverão se defender sozinhos nos processos
que venham a sofrer”. “Isso se aplica a todos os
funcionários e também a terceiros – fornecedores
e representantes comerciais – que possam atuar
em nome da contratante de seus serviços e
expô-la a riscos de corrupção.” A advogada
ressalta que determinados tipos de empresas já
vêm minimizando sua exposição a esses riscos.
“As empresas multinacionais e aquelas brasileiras
que têm relacionamento comercial com as
multinacionais já estão muito bem preparadas,
pois têm incorporadas aos seus processos as
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boas práticas: treinamentos, normas de conduta,
políticas para oferta e recebimento de presentes
e hospitalidade, regras de conflito de interesses,
políticas de não retaliação e canais de denúncia.”
São diferenciais importantes, mas que precisarão
ser efetivamente disseminados a todo o cenário
empresarial brasileiro.

Sérgio Cavalieri,
da Fiemg: as empresas
devem conhecer e
disseminar os conceitos
da Lei para evitar sua
exposição a riscos

Agenda 2020 Segurança da informação

Espionagem.com
Na era da informação e no momento
em que o Brasil e o mundo debatem
a segurança do tráfego na internet,
as empresas estão cada vez mais
preocupadas em não tornar vulneráveis
os seus dados críticos. Soluções
tecnológicas e a implementação de
processos contribuem para aumentar
essa proteção.
Por Marco Antonio Barbosa

V

azamento de informações,
vigilância eletrônica, invasão de
servidores e leitura de e-mails
alheios: tópicos que vêm
dominando as manchetes dos
jornais de todo o mundo desde
junho do ano passado, com as revelações sobre a
rede mundial de interceptação de dados liderada
pela Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla
em inglês) dos Estados Unidos. A polêmica saiu do
âmbito puramente geopolítico e atingiu o cenário
de negócios brasileiro em setembro, quando foi
revelado que empresas que aqui atuam teriam sido
alvo de espionagem – sem que se tenha esclarecido,
entretanto, que tipos de dados foram obtidos.
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“O investimento em tecnologia de proteção de
dados deve ser feito com uma definição dos pontos
críticos, considerando por onde a informação
trafega, quem tem acesso a ela e onde ficam
armazenados os dados.”
Julio Cesar Laurino, diretor da área de Consultoria em Gestão de Riscos Empresariais da Deloitte e
especialista em tecnologia da informação

Ethevaldo Siqueira: as
empresas estão tomando
ciência dos riscos de
espionagem, mas ainda
estão despreparadas

A preocupação das empresas com a espionagem
industrial não é algo novo – segundo levantamento
da consultoria IDC, o mercado brasileiro de
segurança da informação movimentou valores
próximos a R$ 1 bilhão em 2012 (último ano
sobre o qual há dados consolidados). Entretanto,
os novos riscos evidenciados pelas notícias
envolvendo a NSA e suas práticas acenderam um
sinal amarelo no radar das empresas brasileiras,
que, segundo especialistas, precisam atualizar

capacitações, políticas internas e equipamentos
para acompanhar os novos tempos.
“Em um mundo equipado com 7 bilhões de telefones
celulares, o controle e a segurança da circulação de
informações são muito difíceis”, admite Ethevaldo
Siqueira, jornalista, escritor e um dos pioneiros na
cobertura sobre tecnologia da informação no Brasil.
“A espionagem industrial existe desde os tempos
bíblicos. Mas, antes, os caminhos eram outros:
furtos, cópias físicas de documentos. Nos últimos 20
anos, com o avanço da tecnologia e o progresso da
digitalização de dados, o cenário virou um verdadeiro
oceano cheio de tubarões.”
Um estudo feito em 2013 pela empresa RCI – First
Security and Intelligence Advising, especializada em
segurança da informação, calculou que as empresas
brasileiras tiveram prejuízos entre R$ 1 bilhão e
R$ 1,5 bilhão com vazamento de informações,
especialmente nos setores de planejamento e
marketing. Escutas telefônicas, programas do tipo
“Cavalo de Troia” (que coletam, de modo incógnito
e remoto, informações em computadores) e roubos
de senhas e perfis são algumas das ocorrências
mais comuns. O fato de o Brasil estar em evidência
no cenário econômico global – primeiro, com a
expansão econômica da década passada; depois,
por conta dos grandes eventos que o País vai sediar,
como a Copa do Mundo da Fifa e a Olimpíada de
2016 –, e a inevitável migração de informações
sigilosas para meios digitais potencializaram
ainda mais os riscos.
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Demi Getschko, diretor-presidente do Núcleo de
Informação e Coordenação do Ponto.br (NIC.br) e
membro do Comitê Gestor da Internet desde 1995,
comenta sobre a nova realidade. “Em uma empresa
que mantém seus dados em um ambiente fechado,
em redes que não têm contato externo, os riscos
são internos e dependem apenas do fator humano:
a cultura e o discernimento do funcionário que tem
acesso às informações. Quando há uma migração
para servidores externos ou dados guardados em
nuvem, a possibilidade de acesso sai de algumas
centenas de funcionários para literalmente bilhões
de usuários em potencial.”
Segundo Ethevaldo Siqueira, as denúncias feitas
por Edward Snowden (ex-analista da NSA que
começou, em junho último, a revelar a extensão
multinacional das atividades de espionagem da
agência) causaram grande impacto no ambiente
corporativo. “As empresas se assustaram ao tomar
consciência do tamanho do risco. Ainda estamos
muito despreparados”, afirma. Entre os segmentos
da economia que mais precisam se precaver, diz
o jornalista, estão justamente os que abrigam
informações sigilosas relativas a terceiros, sejam
clientes ou fornecedores: bancos, operadoras de
telefonia e empresas de e-commerce. Siqueira
relata que, nos Estados Unidos, o setor bancário
sofre cerca de 40 mil ataques eletrônicos por dia:
tentativas de invasão de servidores, interceptação
de e-mails e ligações telefônicas, roubo de senhas,
ataques do tipo denial of service (“negação de
serviço”, nos quais uma rede de computadores é
usada para interromper o tráfego de dados de uma
outra rede), etc. “Entretanto, lá, os sistemas de
proteção e reação a esse tipo de ameaças são bem
mais robustos. Por aqui, esses segmentos estão
bem mais vulneráveis.”
“A exposição do tema na mídia aumentou o
interesse das empresas”, reconhece Julio Cesar
Laurino, diretor da área de Consultoria em Gestão
de Riscos Empresariais da Deloitte e especialista em
tecnologia da informação. O que falta agora, de
acordo com ele, é acertar o foco. “O investimento
em tecnologia de proteção de dados deve ser

feito com uma definição dos pontos críticos,
considerando por onde a informação trafega,
quem tem acesso a ela e onde ficam armazenados
os dados”, aponta. Um processo contínuo,
fundamentado em um conjunto de regras que
respondam às questões acima, é necessário. “São
três as etapas rumo à proteção antiespionagem:
definir quais informações devem ser protegidas,
implementar as regras de uso e acesso a elas e
manter um monitoramento permanente sobre o
cumprimento dessas regras”, afirma Laurino.
Demi Getschko lista mais algumas precauções que as
empresas precisam ter em mente. “Existem funções
legítimas de alguns softwares que, se usadas de
forma maliciosa, podem dar acesso integral à saída
e à entrada de dados em qualquer sistema. Há
programas instalados para proteger dados, mas,
quando você vai ler o contrato de licença de uso,
descobre que o software tem o direito de enviar
dados sobre sua empresa para o fabricante do
programa, sem que você tenha controle sobre
isso. O responsável pela segurança da informação
precisa saber desse tipo de detalhe.” Os múltiplos
caminhos por onde passam as informações também
devem ser conhecidos, ponta a ponta. “Dados que
estão ‘na nuvem’ estão, na verdade, guardados em
servidores físicos, instalados em algum país qualquer.
Quais são as leis que regem o acesso a dados de
terceiros nesse país? Por onde passam os cabos de
fibra ótica que fazem esse tráfego de informações?
São pontos facilmente monitoráveis por usuários
mal-intencionados?”

R$ 1
bilhão
Foi o que
o mercado
brasileiro de
segurança da
informação
movimentou
em 2012
Fonte: IIDC (último ano
sobre o qual há dados
consolidados).
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“Muitas vezes, o grande perigo não é o invasor
de fora – o hacker – e sim o funcionário da própria
empresa, que, intencionalmente ou não, deixa
desprotegidos dados que deveriam ser sigilosos.”
Osvaldo Aranha, gerente da área de Financial Advisory da Deloitte e especialista em computação forense

Para Laurino, em alguns ramos da economia,
a garantia de um sistema bem estruturado de
segurança da informação já é vista como uma
vantagem competitiva. “A indústria financeira
– bancos, corretoras e fundos de investimento
– valoriza muito a proteção de dados e tem
mecanismos e regulações mais definidos
para executá-la. Com isso, a empresa que é
percebida como mais segura tem um diferencial”,
diz. “O mesmo acontece no segmento de
telecomunicações e nos call centers. São setores
em que os clientes se preocupam mais com o sigilo
sobre suas informações.” Firmas de construção
civil e infraestrutura, companhias aéreas e

Demi Getschko, do
Comitê Gestor da
Internet: responsável pela
segurança da informação
deve conhecer os múltiplos
caminhos por onde
passam os dados

agências de viagem também precisam redobrar
seus cuidados. Tudo sempre acompanhado por
mudanças na cultura interna das empresas,
incluindo revisões dos códigos de ética e de
conduta, conscientização dos funcionários sobre
o monitoramento de informações sigilosas e a
definição clara do fluxo de dados.
Um novo marco
Essa discussão ganha novos contornos no
contexto dos debates acerca do Marco Civil da
Internet. Desde 2009, o Ministério da Justiça vem
reunindo representantes de diversos setores da
sociedade para um debate multidisciplinar, do qual
deverá surgir um conjunto de regulações para a
web brasileira. Reunidas no Projeto de Lei 2.126/11,
ainda em tramitação na Câmara dos Deputados,
essas determinações ganharam, em novembro
último, menções explícitas sobre a proteção da
privacidade de cidadãos e empresas. O texto
prevê, por exemplo, que os provedores de conexão
e de aplicações de internet deverão respeitar
a legislação brasileira, incluindo os direitos à
privacidade e o sigilo dos dados pessoais, mesmo
que a empresa seja sediada no exterior. Outra
norma determina que nenhuma empresa poderá
guardar os registros do usuário de acesso a
aplicações de internet para qualquer fim, além
daqueles consentidos pelo usuário no contrato
de prestação de serviço.
“Hoje a navegação dos brasileiros na internet é
gravada, analisada e vendida, e isso passa a ser
coibido”, afirmou o deputado federal Alessandro
Molon (PT-RJ), relator do projeto de lei. “Em caso

Mudanças à vista na governança da internet

C

hamado informalmente de Marco Civil da Internet, o
Projeto de Lei nº 2126/11 começou a ser construído em
2009, para tratar de temas como o princípio da neutralidade
da internet e questões de privacidade e responsabilidade
civil dos usuários e dos fornecedores de serviços e de
conteúdo. Representantes de dezenas de instituições,
brasileiras e internacionais, colaboraram nas propostas para
a Lei. No que diz respeito à segurança dos dados de pessoas
físicas e jurídicas e à legislação acerca de espionagem
eletrônica, fraude, violação de sigilo e outros crimes, os
principais pontos do texto são os seguintes:
• O artigo 3º, que trata da disciplina do uso da internet
no Brasil, garante a proteção à privacidade e aos dados
pessoais;
• A Lei garante também o direito a inviolabilidade e ao
sigilo de suas comunicações pela internet, salvo por
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal;

de violação de privacidade, os brasileiros vão poder
recorrer ao Judiciário brasileiro, mesmo se o crime
for cometido por alguém no exterior.” As mudanças
no texto foram feitas, de acordo com Molon, a
pedido da presidente da República, Dilma Rousseff.
“Essa será a resposta do País às denúncias de
espionagem, mostrando que não aceita esse tipo de
prática”, afirmou o deputado.
Quando a nova lei entrar em vigor, ganhará
ainda mais importância a área de computação
forense, responsável por coletar e analisar indícios
que comprovem a responsabilidade por acessos
indevidos a dados sigilosos. “No caso de violação,
fraude ou roubo de informações, é preciso criar
um caso com validade legal, para que se possa
responsabilizar cível ou criminalmente o infrator”,
explica Osvaldo Aranha, gerente da área de Financial
Advisory da Deloitte e especialista em computação
forense. Os entendidos do setor entram em ação
depois que o incidente já aconteceu, quando o
que resta às empresas é tentar achar o culpado.
Tecnologias de rastreamento e análise de acessos
ajudam a determinar o que os técnicos chamam
de “the 5W2Hs”: who, what, when, where, why,
how e how much (quem fez o quê, quando,
onde, por quê e por quanto). “Muitas vezes, o

• Os provedores de acesso não podem monitorar, filtrar,
analisar nem fiscalizar o conteúdo de dados trocados
ou armazenados por meio de seus sistemas (como
e-mails enviados ou recebidos, arquivos salvos em
servidores ou registros de acessos), sob pena de serem
responsabilizados criminalmente;
• O projeto de lei prevê que as medidas e os
procedimentos de segurança e sigilo devem ser
informados pelo responsável pela provisão de serviços de
conexão de forma clara e atender a padrões definidos em
regulamento;
• Para efeitos de investigação sobre violação ou obtenção
ilícita de dados sigilosos, o projeto de lei determina que
a parte interessada poderá requerer o fornecimento
de registros de conexão ou de acesso desde que
haja indícios fundados da ocorrência de ato ilícito e
justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados
para fins de investigação ou instrução probatória.

Fonte: texto do Projeto
de Lei Federal nº 2126/11

grande perigo não é o invasor de fora – o hacker
– e sim o funcionário da própria empresa, que,
intencionalmente ou não, deixa desprotegidos dados
que deveriam ser sigilosos”, conta Aranha. Controles
internos, como a criptografia de dispositivos móveis
(laptops, tablets e mesmo pendrives) e a construção
de uma ACL (Access Control List), com níveis
diferenciados de acesso a dados mais sensíveis,
ajudam a minimizar os riscos – ou, pelo menos,
facilitam o trabalho da área forense.
Entre as mudanças significativas que o Marco Civil
da Internet deverá acarretar estão a definição da
responsabilidade sobre os dados e a efetiva retenção
das informações das empresas. Os dados relativos
a pessoas físicas e jurídicas brasileiras deverão ser
fisicamente armazenados no País. A medida deverá
impactar a oferta de serviços de tecnologia da
informação e de telecomunicações, à medida que
fornecedores internacionais terão de arcar com os
custos de construir data centers em solo brasileiro.
Ethevaldo Siqueira resume: “A grande defesa contra
a espionagem não depende de legislação. As leis
são ineficazes se as pessoas que lidam com os dados
não receberem a devida educação para protegê-los.
Fraude é fraude, seja ela física ou virtual”.
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Regra de três
Em “As Três Regras – Como as Empresas
Excepcionais Pensam”, Mumtaz Ahmed e Michael
Raynor se debruçam sobre os fatores determinantes
para o sucesso das empresas no longo prazo.
E a resposta para a manutenção da lucratividade
está na capacidade da organização de criação
contínua de valor.
Por Leandro Beguoci

A

economia talvez seja uma
das mais incertas entre as
ciências que tentam prever o
futuro. Sua parente próxima,
a administração de empresas,
navega por um mundo ainda
mais nebuloso. Porém, com a ajuda da estatística
e de um universo de pesquisa cada vez maior,
tanto a economia quanto a administração estão
encontrando seus portos seguros. A escuridão
vem diminuindo porque perguntas fundamentais
começam a ser respondidas – e com segurança.
Uma delas, particularmente, inquieta muito quem
está começando um negócio, já está faz algum
tempo no mercado ou está passando por uma
fase de profundas mudanças: por que algumas
empresas têm um desempenho tão bom ao longo
de tanto tempo? Essa pergunta é simples, mas
demorou mais de uma década para ser respondida.
E agora a resposta está no livro “As Três Regras
– Como as Empresas Excepcionais Pensam”, que
será lançado no Brasil pela editora Elsevier, com o
patrocínio da Deloitte.
Os autores que se uniram para responder à pergunta
do parágrafo anterior são Mumtaz Ahmed, líder de
Estratégia da Deloitte nos Estados Unidos, e Michael
Raynor, diretor que lidera o setor de inovação e o
programa de eminência da Firma no mesmo país. Eles
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partiram de uma base de dados com mais de 25 mil
empresas norte-americanas espalhadas por centenas
de segmentos da economia. O desempenho dessas
organizações foi analisado com informações
disponíveis dos últimos 45 anos.
Ao fazer esse filtro, eles encontraram 344
companhias que tiveram um desempenho
excepcional ao longo das décadas. Ao analisá-las,
descobriram que era preciso mudar a abordagem,
e chegaram a novas questões. “A descoberta
mais surpreendente é de que não houve ações
específicas comuns entre as empresas excepcionais.
Tudo o que podíamos dizer com alguma confiança
era que as empresas excepcionais fizeram tudo o
que fizeram corretamente, enquanto as empresas
com problemas fizeram as mesmas coisas de
forma equivocada”, explica Mumtaz. “Um quadro
explicativo útil começou a surgir somente depois
que mudamos nossa ênfase. Deixamos de analisar
o que essas empresas fizeram e passamos a
tecer uma série de hipóteses sobre como elas
pensavam”, afirma o autor.
Após anos de estudos, eles chegaram a três regras
simples. Apesar de cada empresa usar diferentes
ingredientes, a estratégia das empresas excepcionais
era muito parecida. As regras são:
• É melhor ser bom do que barato: tente se
diferenciar em outros fatores, mas não em preço.
• É melhor ser rentável do que cortar custos:
consiga mais lucratividade com preços ou volumes
mais altos, e não com custos mais baixos.
• Não há outras regras: mude qualquer coisa para
se enquadrar nas duas primeiras regras.
As regras parecem simples, de mero bom senso,
mas exigem persistência e coragem, como
afirmam os autores. Leia, a seguir, na entrevista
exclusiva de Mumtaz Ahmed e Michael Raynor à

Mumtaz Ahmed (à esq.)
e Michael Raynor: foco na
geração de valor e receita
para o sucesso consistente
e no longo prazo

Mundo Corporativo o que, por exemplo, uma
transportadora e um varejista de descontos podem
ter em comum.
Como e por que vocês decidiram estudar
empresas que sobreviveram à passagem
dos anos?
Mumtaz Ahmed: Nós ainda não sabíamos, mas
a ideia para este projeto surgiu entre os anos de
2001 e 2003, quando eu estava me dedicando ao
estudo de modelos de negócio inovadores. Quando
nos propusemos a aprofundar essa premissa
conjuntamente, quisemos entender, acima de tudo,
como as empresas de sucesso têm a capacidade
de se transformar ao longo do tempo para
continuarem as mesmas. A partir disso, colocamos
nosso esforço em analisar empresas que têm um
alto desempenho, e de forma persistente.

“As Três Regras – Como
as Empresas Excepcionais
Pensam” está sendo
lançado no Brasil pela
editora Elsevier com
patrocínio da Deloitte

Quando uma pesquisa começa, geralmente
há algumas hipóteses que orientam o estudo.
Qual dessas hipóteses foi a mais difícil de
deixar para trás porque, no final, ela não tinha
comprovação empírica?
Michael Raynor: Nossa intenção era fazer uma
pesquisa livre de hipóteses. No entanto, é difícil
ser totalmente livre de noções prévias sobre o que
impulsiona o sucesso. Eu achei especialmente difícil
abandonar a ideia de que a inovação é central
para qualquer empresa, e fiquei desapontado ao
descobrir que companhias disruptivas não dominam
o ranking das organizações excepcionais.
Qual foi a descoberta mais surpreendente
da pesquisa?
M.A.: A descoberta mais surpreendente é de
que não houve ações específicas comuns entre
as empresas excepcionais. Nós analisamos
empresas com foco no cliente, inovadoras, com
estratégia de risco e outras ações, mas não
conseguimos encontrar uma tendência clara.
Cada comportamento que nós analisamos estava
associado a um tipo de performance. Tudo o que
podíamos dizer com alguma confiança era que
as empresas excepcionais fizeram tudo o que
fizeram corretamente, enquanto as empresas com
Mundo Corporativo nº 43 Janeiro-Março 2014 • 33

problemas fizeram as mesmas coisas de forma
equivocada. E, no final, esta é uma recomendação
para a ação com o nível de sabedoria que se
poderia esperar de um biscoito da sorte. Um quadro
explicativo útil começou a surgir somente depois
que mudamos nossa ênfase. Deixamos de analisar
o que essas empresas fizeram e passamos a tecer
uma série de hipóteses sobre como elas pensavam.
O ambiente de negócios é tão diverso e complexo
que as únicas semelhanças estavam no quadro das
regras que orientam a tomada de decisão.
Qual é a principal contribuição que a sua
pesquisa oferece para o estudo da economia
e a compreensão da sociedade?
M.R.: Em primeiro lugar, esta pesquisa fornece
um método estatístico robusto para identificar as
empresas que têm sido boas o suficiente, por tempo
suficiente, para que pudéssemos ter a certeza de
que seu sucesso foi verdadeiramente excepcional, e
não apenas o resultado de boa sorte. Em segundo
lugar, o livro “As três regras” muda a forma como
os líderes empresariais devem pensar quando
enfrentam escolhas difíceis, como investir ou cortar,
recuar ou expandir, gastar ou economizar. As três
regras servem como uma bússola para navegar entre
escolhas difíceis e dilemas complicados.
As três regras são simples, são exemplos de
bom senso. Mas por que tão poucas empresas
aceitam segui-las?
M.A.: Quando descrevemos as três regras para os
executivos, eles não ficam muito surpresos. Afinal,

“As empresas que são rentáveis a
longo prazo são melhores para os
funcionários, os acionistas e a sociedade
do que as empresas chamativas,
atraentes, mas de curta duração.”
Mumtaz Ahmed, líder de Estratégia da Deloitte nos Estados Unidos
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as ideias de que você não deve competir com
preço e que não pode interromper o seu caminho
para a grandeza não são novas. Assim, quando
afirmamos que eles poderiam estar fazendo mais,
seguindo essas regras, ouço respostas como “meu
setor tem sido irremediavelmente comoditizado”,
“meus clientes estão implorando por cortes nos
preços”, “eu estou enfrentando novos concorrentes
da Ásia, que têm custos muito baixos”. As
empresas parecem acreditar nas regras, parecem
querer segui-las, mas, quando confrontadas
com uma escolha difícil entre seguir as regras ou
não, muitas vezes, a opção “não seguir” vence.
As razões são complexas, mas achamos que,
em parte, isso tem a ver com a natureza das
comparações que estão sendo feitas. Descobrir
como ser melhor em criar receitas é um problema
altamente não estruturado. Há muitas incógnitas.
Por isso, é difícil saber por onde começar. Pior, as
soluções para os problemas não estruturado são,
muitas vezes, desconhecidas ou novas. Por isso, os
resultados podem parecer relativamente incertos.
Por outro lado, a melhor forma de reduzir o preço
e o custo pode ser um problema ferozmente
complexo, mas é, em comparação com o modelo
do crescimento da receita, inerentemente bem
estruturado. Por isso, as soluções tendem a ser
muito mais familiares e os resultados esperados
são relativamente previsíveis. Coloque tudo isso
junto, e pronto. Você entende por que muitos não
seguem as três regras. Seguir as três regras, muitas
vezes, requer a escolha de uma nova solução para
um problema não estruturado, com resultados
incertos. E a comparação é feita em cima de uma
solução familiar para um problema estruturado
com resultados previsíveis. O resultado é que a
melhor resposta, seguindo as três regras, muitas
vezes, parece ser a pior resposta.
Por que muitas empresas, especialmente
hoje em dia, estão tão focadas nos custos,
e não nas receitas?
M.A.: Durante a recessão de 2008, a maioria das
empresas colocou seu foco na redução de custos.
Afinal, estavam encontrando muitas dificuldades
para aumentar a receita em comparação com a

economia antes da recessão. Ao se deparar com
um ambiente de mercado desafiador ou um novo
tipo de competição, é mais fácil se concentrar na
redução de custos em vez de descobrir como ser
melhor em novos formatos que geram receita.
Vocês acham que as regras se aplicam
também às empresas da “Nova Economia”,
como Apple e Google?
M.R.: Nossa pesquisa, detalhada e clínica,
inclui empresas de semicondutores, produtos
farmacêuticos e dispositivos médicos. Além
disso, temos explorado a aplicabilidade de nossas
receitas para empresas como a Amazon e a Apple.
Por exemplo, nosso método de compreensão
do desempenho corporativo capta muito bem a
narrativa popular de como a sorte da Apple tem
aumentado e diminuído e aumentado de novo
ao longo das décadas. Nenhum dos produtos
definidores da Apple ou serviços relacionados
competiu em preço em seus respectivos mercados.
Muito pelo contrário. Cada um era materialmente
mais caro do que seus substitutos mais próximos
no momento da apresentação. O sucesso da
Apple é mais bem atribuído à evidência de que
um produto vai bem quando é melhor, não quando
é mais barato. Da mesma forma, a Amazon parece
estar jogando pelas regras da nossa pesquisa.
A rentabilidade da Amazon tem aumentado
graças a melhorias dos seus ativos e processos,
mesmo quando ela é comparada a varejistas que
têm um volume maior. O que isso significa para
nós é que a Amazon está baseando a sua fórmula
de rentabilidade em criação de receita em vez
de corte de custos. A Amazon concorre no
mercado para ser a melhor. E, enquanto se torna
uma empresa cada vez melhor, é capaz de
criar processos que permitem que ela venda
mais barato. Isso é, em grande parte, resultado
de suas inovações.
Em uma economia cheia de bens virtuais,
é difícil avaliar o valor dos produtos e
serviços. Vocês acham que existe uma linha
que separa a economia baseada na internet
da economia industrial, em termos de criação

“Nossas descobertas são baseadas em
fatos empiricamente observados em
mercados competitivos. Por isso,
sim, podem mudar. Elas são regras,
não leis da física.”
Michael Raynor, diretor que lidera o setor de inovação e o programa
de eminência da Deloitte nos Estados Unidos

de valor? É preciso convencer as pessoas de
que o produto vale o preço que está sendo
cobrado?
M.R.: Não. Se você tem de convencer seus
clientes de que está entregando valor para eles,
então provavelmente não entrega valor para os
seus clientes. As empresas precisam entender o
seu produto e o cliente que vai consumir aquele
produto.
Algumas grandes empresas construíram um
império com produtos de baixo custo. O
mesmo se aplica para alguns países, como a
China. Vocês acham que eles vão mudar suas
estratégias em algum momento?
M.A.: As três regras certamente se aplicam a lojas
de descontos. Tome-se, por exemplo, a empresa
Family Dollar, que construiu uma posição definida
por conveniência e seleção de produtos. Todas
essas são dimensões de uma estratégia que não
leva o preço mais baixo em consideração. Os
resultados que conquistou lhe deram três décadas
de vida e uma rentabilidade superior. Nós não
fomos capazes de identificar empresas chinesas
que são excepcionalmente rentáveis. No entanto,
se a história servir de guia, as empresas chinesas
provavelmente vão seguir o caminho das empresas
do Japão, que, um dia, se especializaram em ter
custos e preços baixos. Essas empresas começaram
a crescer em tamanho e rentabilidade à medida
que passaram a adotar estratégias que não se
basearam em preço.
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Qual foi a história mais fascinante de uma
empresa que você encontrou na sua pesquisa?
M.R.: Foi a Heartland Express, uma empresa
de transporte por caminhão. Ela demonstrou
extraordinária persistência em seguir as três regras.
A Heartland foi fundada em 1955 e ocupou
de forma bem-sucedida um nicho. Ela resolveu
atender a um pequeno número de clientes em
uma área geográfica focada. Isto permitiu a ela
ter um excelente atendimento e entregas no
prazo. Estas são dimensões de qualidade que os
seus clientes estavam dispostos a pagar. Porém,
mudanças regulatórias, nos anos 80, incentivaram
o crescimento dos serviços nacionais de transporte
rodoviário. Eles tentaram dominar o mercado
por meio de economias de escala e competição
baseada no preço. Diante desse desafio, a Heartland
focou em fornecer melhor, por meio de um serviço
superior, aumentando a receita gerada por meio
de preços para produtos premium. O resultado foi
um desempenho verdadeiramente excepcional,
especialmente para a indústria de caminhões,
que é altamente comoditizada. Alguns abalos
na indústria levaram à falência muitas empresas
menos eficientes, aumentando a intensidade da
concorrência, que, por sua vez, levou a um declínio
constante da Heartland até o final dos anos 80 e
o início dos anos 90. A Heartland, então, teve de
mudar, e se reinventou. Sem nunca ter feito uma
aquisição, ela triplicou de tamanho por meio de uma
série de grandes negócios. Expandiu sua presença
geográfica e sua carteira de negócios e investiu
em uma série de centros de distribuição. É difícil
imaginar uma mudança mais profunda de curso,
mas foi tudo voltado para a preservação do serviço
superior da Heartland, com preços mais altos. Assim,
a rentabilidade excepcional da empresa foi mantida.
Muitas pessoas sonham em construir uma
“start-up” e, em seguida, vendê-la o mais
rápido possível. Quais são as consequências
desse pensamento de curto prazo?
M.R.: Nós não achamos que isso é um problema
geral. Uma maneira de criar valor é vender uma
empresa para outra pessoa que pode fazer melhor
uso dos ativos que foram criados. Nós acreditamos
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que ainda há muito mais pessoas que sonham em
construir grandes empresas.
Você acha que a pesquisa que vocês fizeram
pode, se repetida no futuro, ter resultados
diferentes, dadas as crenças da nova geração
de empresários?
M.R.: Nossas descobertas são baseadas em
fatos empiricamente observados em mercados
competitivos. Por isso, sim, podem mudar. Elas são
regras, não leis da física. Assim, nossos resultados
estão sujeitos a revisões em face de fatos novos. É
por isso que essa pesquisa é perene e constante.
Nós atualizamos nosso banco de dados e fazemos
novamente a nossa análise a cada ano. No entanto,
eu não acho que qualquer mudança que veremos
será fruto das crenças de uma nova geração
de empreendedores. As mudanças serão uma
consequência da intersecção de vários fatores, como
mudanças nas preferências dos consumidores, nos
perfis de custo e desempenho e nas trajetórias de
tecnologias importantes.
Quais os benefícios, para a economia e a
sociedade, de empresas que desafiam o
tempo?
M.A.: Empresas lucrativas criam valor. As empresas
que são rentáveis a longo prazo são melhores para
os funcionários, os acionistas e a sociedade do
que as empresas chamativas, atraentes, mas de
curta duração. Estas provocam custos de transação
enormes na realocação de recursos financeiros
e humanos de empresas falidas para novos e
mais arriscados empreendimentos. O melhor dos
mundos está em mercados competitivos, dinâmicos,
povoados por empresas estáveis e rentáveis.
Vocês analisaram muito as razões para o
sucesso. Nesse processo, vocês encontraram
razões para o fracasso de muitas empresas?
M.A.: Nós não identificamos as razões para o
fracasso. Nós diríamos que, se há três razões para
o sucesso, há três mil razões para o fracasso.
Parafraseando o começo do livro “Ana Karenina”
(Tolstói), as empresas felizes são iguais. As infelizes o
são cada uma à sua maneira.

Agenda 2020 Gestão de projetos

Guardião
de resultados
No momento em que o Brasil vivencia um grande número
de empreendimentos em curso, públicos ou privados, aumenta
a preocupação em melhorar nossa capacidade de gestão de
projetos, que ainda se encontra, segundo especialistas, em
estágio preliminar.
Por Mauricio Savarese

“T

ente se lembrar
de uma empresa,
apenas uma, que
tenha desistido da
gestão de projetos
depois de implantála. Assim que a empresa começa a usar gestão de
projetos, sua única dúvida passa a ser: quando se
chegará aos benefícios plenos dessa abordagem?”
Maior referência no assunto e autor dessa frase, o
professor norte-americano Harold Kerzner inspirou
milhares de Chief Executive Officers (CEOs) nas
últimas décadas (veja entrevista com Kerzner na
pág. 40). Afinal, cumprir prazos, evitar desperdícios
e garantir qualidade dos produtos e satisfação dos
clientes exigem coordenação e planejamento.
Hoje são muitos os especialistas que garantem: a
gestão de projetos deve ser vedete em 2014 e nos
próximos anos. Diante de tantos desafios de fazer
produtos oportunos com qualidade e eficácia, por
que não uma coordenação que garanta sucesso?
Depende, dirão aqueles que se preocupam com
custos. E estão certos. Gestão de projetos não é um
conceito novo, mas sua popularização é recente.
Para a organização não governamental PMI (sigla
em inglês para Instituto de Gestão de Projetos), é
essa preocupação que ajuda a melhorar integração,
escopo, respeito a prazos, custo, qualidade,
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atendimento a recursos humanos, eficiência da
comunicação, avaliação dos riscos e processos
de aquisições, entre outros fatores. Para que isso
aconteça, o costume é formar uma estrutura de
governança, não raro um escritório, a fim de
ajudar técnicos e gerentes.
Ivo Michalick, professor do Instituto de Educação
Tecnológica (IETEC), que atua em gestão de
projetos há mais de 20 anos em setores como
energia, defesa, mineração, saúde, logística e
telecomunicações, acredita que um sistema é
importante quando os projetos compõem grande
parte dos gastos previstos. “A rotina paga as
contas de hoje. Os novos projetos pagam as contas
do ano que vem”, repete. Entre as habilidadeschave, ele cita a capacidade de organizar equipes,
elaborar e acompanhar planos de trabalho,
gerenciar riscos, lidar com orçamentos e
garantir a qualidade final.
Também adorado por executivos do
mundo inteiro, o consultor indiano
Ram Charan aponta em seu livro
sobre fracassos de CEOs que 70%
dos projetos frustrados tiveram
problemas não porque a ideia
original era ruim, mas porque foi
mal implementada. Segundo
a revista Harvard Business
Review, um em cada seis
projetos de tecnologia de
informação (TI) tem custo
excedente de 200%.
No Brasil, o
cenário é ainda
mais complexo na
gestão de projetos.
O IETEC aponta que 86% das empresas ouvidas
em uma pesquisa recente veem essa prática como
“parte da estratégia”. No entanto, 40% dos
entrevistados afirmaram que, onde trabalham,
não existe oficialmente o cargo de gerente
de projetos. Outros 34% disseram que
existe o cargo, mas não um plano de
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carreira específico para essa função. Somente
21% disseram que existe o cargo e um plano de
carreira específico.
Público e privado
Sócio da área de Financial Advisory e líder de projetos
de capital da Deloitte, Marcos Ganut acredita que as
estruturas da área, como o PMO (sigla em inglês para
o escritório ou profissional responsável pela gestão
de projetos), estão em uma fase de desenvolvimento.
“O PMO precisa se antecipar aos desafios colocados
às organizações. Ele deve ter compromisso com o
resultado para que a gestão não vire apenas um
instrumento burocrático.”
Na teoria, o PMO serve como um escritório a
partir do qual se tem uma visão global de um
projeto, desde o monitoramento estratégico até o
gerenciamento direto de uma ou mais etapas de
um empreendimento da empresa. Ali se conduz,
planeja, organiza, controla e finaliza as atividades.
O que os especialistas detectam, porém, é um
estágio ainda inicial da prática no Brasil. Isso, dizem
eles, explica os rotineiros atrasos de obras, tanto
na área pública como na privada.
Sócio da área de Consultoria da Deloitte
especializado em programas de capital, Robson
Calil vê níveis diferentes de maturidade entre o
gerenciamento de projetos na esfera pública e na
iniciativa privada. Entretanto, fundamentalmente,
ambos devem ter por obrigação a entrega dos
resultados previstos pelas estratégias. “Na iniciativa
privada, a organização tem claro o entendimento
do porquê está construindo um novo centro de
distribuição, por exemplo, que pode ser um projeto
relacionado à busca do aumento de sua fatia
em um mercado.”
No setor privado, os exemplos de sucesso realmente
parecem ser mais fartos. E ajudam a deixar mais
claro o impacto que a gestão de projetos pode ter
sobre um negócio. Um dos casos se deu entre a
LG Sistemas, parceira da Deloitte para soluções em
sistema de folha de pagamento, e a francesa PSA
Peugeot Citroën.

“O PMO precisa se antecipar aos desafios colocados
às organizações. Ele deve ter compromisso com
o resultado para que a gestão não vire apenas um
instrumento burocrático.”
Marcos Ganut, sócio da área de Financial Advisory e líder de projetos de capital da Deloitte

A LG Sistemas acreditava que grandes clientes viriam
assim que a empresa demonstrasse ter controle
dos projetos por meio de indicadores estáveis e
pudesse simular cenários que melhoram resultados.
O objetivo dos franceses era lidar com a folha de
pagamento, até então centralizada na matriz. O
software internacional da empresa não contemplava
a legislação trabalhista brasileira e isso a obrigava
a ter uma folha local vinculada a um provedor
de serviços. Por haver duas bases diferentes, os
problemas de sincronismo eram abundantes. Foi
uma gestão de projetos que levou a montadora
a perceber que era melhor buscar um fornecedor
local do que adequar o sistema francês à legislação
brasileira para folhas de pagamento.

e stakeholders, e que todas elas devem ser
adequadamente coordenadas para se alcançar
o resultado desejado”, ressalta a executiva.
CEO do comitê organizador da Copa do Mundo
da Fifa, Ricardo Trade diz que a concentração política
para fazer uma obra acontecer também exige gestão
de projetos. “Nós temos equipes em todas as
cidades-sede, trabalhando com as secretarias locais,
pensando em milhares de detalhes. Não é uma
empresa. Por mais que unifiquemos ações, existem
realidades locais que deixam um processo mais
lento ou mais rápido”, diz.
Um exemplo bem-sucedido de gestão de projetos na
preparação de eventos esportivos ocorreu no Chile. O

Daniela Mendonça, da LG
Sistemas: gestão de projetos
para adequação de folha de
pagamento poupou mais de
R$ 3 milhões ao cliente PSA
Peugeot Citroën

Depois de seguir a cartilha de gestão de projetos
da LG Sistemas, a PSA Peugeot Citroën Brasil
passou a ter controle total sobre sua folha de
pagamentos, até hoje alinhada com a contabilidade
da empresa. Um ano depois de implantado, o
sistema economizou para os franceses mais de
R$ 3 milhões, já que tinham desaparecido os gastos
com a folha francesa e o provedor local de serviços.
O manejo sobre datas de pagamentos e férias,
entre outros itens, poupou mais de R$ 1 milhão
nos primeiros 12 meses de operação. Exemplos
assim são fartos na esfera privada.
Daniela Mendonça, diretora de Serviços da LG
Sistemas, destaca que a gestão de projetos foi
extremamente importante para o sucesso do
empreendimento. “Sabemos que um projeto
possui várias frentes importantes, como prazo,
custo, pessoas, ferramentas, processos técnicos
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Projetos que apoiam estratégias

H

á mais de três décadas, Harold
Kerzner se debruça sobre os
meandros da gestão de projetos. Nesta
entrevista a Mundo Corporativo, o
diretor executivo de Gestão de Projetos
do International Institute for Learning
comenta o papel cada vez mais
estratégico assumido pelo PMO e os
desafios para o sucesso nessa área em
países em desenvolvimento.
Quais são os principais desafios
para que o PMO corresponda à
estratégia da empresa?
Os PMOs originalmente são guardiões
da propriedade intelectual dos projetos.
Sua missão primária é criar uma
metodologia empresarial de gestão de
projetos que tenha apoio em formatos,
guias, templates e checklists. Mas hoje
um gestor de projetos é também parte
do negócio e deve tomar decisões
empresariais e de projeto. Isso quer dizer
ajudar na escolha de projetos para o

Harold Kerzner, guru da gestão de
projetos: PMO pode apoiar a formação de
portfólio, recomendar prioridades, planejar
recursos e avaliar os riscos
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portfólio, recomendar prioridades,
planejar a capacidade de recursos e
avaliar os riscos. Além disso, ele ajuda a
criar métricas empresariais que devem
ser acompanhadas conforme o projeto
evolui. Historicamente, apenas tempo
e custos vinham sendo acompanhados.
Algumas das novas métricas incluem
a criação de valor de negócio, a
reputação da empresa e a satisfação dos
consumidores.

“Os países em
desenvolvimento
devem ter PMOs
que capturem as
melhores práticas e
lições, de forma que
os governos possam
gerir mais projetos
sozinhos e passar por
esforços contínuos
de melhoria.”
O que os executivos geralmente
pensam dos PMOs?
Há duas décadas, quando começamos
a implementar PMOs para criar
metodologias de gestão de projetos
empresariais, foi um desafio para muitos
executivos, que temiam que um PMO
que não estivesse sob seu controle
direto lhes dissesse o que deveriam
fazer. Algumas empresas superaram
isso permitindo a cada executivo
que tivesse seu PMO. Com PMOs
especializados em apoiar estratégias de

negócios, novamente há temores dos
executivos de que o PMO estratégico
esteja tomando decisões de gerentes
superiores. Quando os executivos
percebem que o PMO estratégico existe
para apoiá-los em suas decisões, e
não para tomar as decisões por eles, a
ideia é tão bem aceita quanto o PMO
tradicional.
Como a gestão de projetos
pode ser aplicada a um país
em desenvolvimento como o
Brasil, já que teremos de investir
pesadamente em infraestrutura
nos próximos anos, mas ainda
precisamos de uma cultura para
fazer acontecer?
Existem dois desafios diante dos países
em desenvolvimento. Para começar,
esses governos provavelmente repassam
90% da gestão de projetos para
contratantes. No fim do contrato,
o governo recebe algo, mas as
contratantes saem com as melhores
práticas de gestão de projetos e
as lições aprendidas. Os países em
desenvolvimento devem ter PMOs que
capturem as melhores práticas e lições,
de forma que os governos possam
gerir mais projetos sozinhos e passar
por esforços contínuos de melhoria.
Em segundo lugar, projetos são geridos
por pessoas, não por ferramentas ou
estruturas organizacionais. Uma gestão
de projetos exitosa tem base em uma
cultura de comunicação, cooperação
e confiança. As pessoas devem se
esquecer de autoridade, poder e
hierarquia e se concentrar em tomar
as decisões com base nos interesses da
empresa, não do indivíduo.

“Na iniciativa privada, a organização tem claro o
entendimento do porquê está construindo um novo
centro de distribuição, por exemplo, que pode ser
um projeto relacionado à busca do aumento de sua
fatia em um mercado.”
Robson Calil, sócio da área de Consultoria da Deloitte especializado em programas de capital

Ministério de Obras Públicas local entregou, dentro do
prazo e do orçamento, quatro estádios para a Copa
do Mundo de Futebol Feminino Sub-20 de 2008.
Para isso, fez um extenso programa de treinamento
para seus gerentes de projeto, desenvolveu processos
padronizados, formou uma estrutura baseada em
equipes flexíveis e usou uma nova plataforma de TI,
com coordenação centralizada.
Uma questão cultural
Consultor da Deloitte e autor do livro “PMO
Peso Pesado”, publicação patrocinada pela
empresa, Luiz Del Col vê o Brasil “em crescimento,
com necessidades de melhorias em projetos”.
E atribui isso a um traço cultural. “Nossa cultura
é de muita preocupação com a entrega do produto
final, e não como o projeto é efetivamente
executado. Quando notamos que o projeto
precisa ser replanejado, em muitos casos, já
não se tem mais tempo de recuperar a data de
entrega original, e assim provavelmente o
custo irá disparar.”
Segundo Col, um dos grandes desafios para o
PMO é conhecido pela sigla TBD (to be defined
ou “a ser definido” em português). “Um gestor de
projetos não pode aceitar entregas sem datas. Isso
demonstra a fragilidade de um plano. Nossa cultura
de planejamento vai melhorar se o PMO não aceitar
os TBDs e apelar aos superiores ou se exigir uma
data para receber a previsão de entrega”, afirma.
“Em último caso, o PMO que determine uma data
realista. O planejamento existe para dar resultado,
essa é a prioridade.”

Para Antonio Camacho, diretor da área de
Consultoria da Deloitte, os escritórios de
gerenciamento de projetos já são “um diferencial
no mercado”. “Os clientes se sentem mais seguros,
veem a transparência. São benefícios claros de
controle, padronização e governança do projeto”,
diz. “Quando você consegue adotar
uma consistente metodologia e aceleradores,
tais como ferramentas específicas de gestão de
projeto, existe uma natural mitigação de riscos
para evitar impactos indesejáveis no prazo e nos
custos do projeto.” E o Brasil nessa história?
“A formação está melhorando. Nos grandes
projetos, isso já funciona.”
Depois de uma recente onda de concessões,
demonstrando que o Estado voltava a abrir mão
da gestão de alguns ativos de infraestrutura,
alguma confiança ressurgiu entre os gestores de
projetos. Sinal de aquecimento em breve? Não
necessariamente, diz o professor Michalick.
“Trata-se de um dos mercados mais interessantes
para profissionais de projetos que estejam
devidamente capacitados, seja na parte técnica,
seja na parte de gerenciamento propriamente
dito”, diz. “Mas hoje é preciso fazer mais com
menos. O desperdício de recursos ou o atraso
afetam de forma significativa o retorno ou mesmo
o torna inviável.”
Embora a necessidade de uns ainda seja apenas
um instrumento burocrático para outros, a
palavra-chave, com ou sem gestão de projetos,
ainda é resultado.
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Os custos da estrutura
triutária brasileira
As empresas que atuam no Brasil destinam
uma parcela relevante de seu faturamento à
operacionalização e à manutenção da equipe
responsável pela apuração e pelo pagamento de
impostos. O dado é da pesquisa “Compliance
tributário no Brasil – As estruturas das empresas para
atuar em um ambiente complexo”, realizada pela
Deloitte com 124 líderes da área fiscal.

O peso da manutenção da estrutura tributária
diminui conforme a organização ganha escala.
Porém, os resultados também refletem que os
compromissos tributários das empresas de menor
e maior porte são os mesmos, e, muitas vezes,
exigem uma equipe igualmente qualificada para
lidar com essas questões.

O peso da estrutura de compliance
A participação da estrutura de compliance tributário sobre
o faturamento das empresas
Faixa de faturamento
Até R$ 100 milhões
De R$ 100 milhões a 1 bilhão
Mais de R$ 1 bilhão

Participação da estrutura fiscal
e consultiva tributária (em %)
3,53
0,48
0,20

“A maioria
das pessoas
não planeja
fracassar,
fracassa
por não
planejar.”
John L. Beckley,
pioneiro da gestão de
campanhas políticas nos
Estados Unidos

Fonte: pesquisa “Compliance tributário no Brasil – As estruturas das
empresas para atuar em um ambiente complexo” (Deloitte, 2013)
Para acessar o estudo completo, acesse www.deloitte.com.br
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