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Sumário executivo

Os fatores macroeconômicos têm exercido forte impacto 
sobre as prioridades de melhoria de custo e ações das 
empresas da América Latina. Para saber mais sobre o 
que as empresas latino-americanas estão fazendo para 
administrar os custos, a Deloitte pesquisou recentemente 
mais de 150 CXOs, executivos e gestores sêniores de 
empresas de médio e grande porte no Brasil e no México 
– dois países que juntos representam 63% da economia 
da América Latina, com base no Produto Interno Bruto 
(PIB)1. Também realizamos uma análise dos fatores 
macroeconômicos no Brasil e no México para estabelecer 
um contexto mais amplo para os resultados da pesquisa. 

Descobrimos que, do ponto de vista econômico, Brasil e 
México enfrentam desafios muito distintos. No Brasil, as 
condições econômicas são muito mais desafiadoras, com 
crescimento negativo do PIB, desemprego em aceleração, 
alta taxa inflacionária e incerteza política, gerando um 
ambiente de negócios potencialmente à beira da crise2. 
No México, as condições econômicas são menos severas: 
o crescimento do PIB está abaixo do normal, mas ainda é 
positivo, e, se por um lado, a flutuação da taxa de câmbio 
e a volatilidade dos preços das commodities criam alguns 
desafios, a situação geral parece estar melhorando – em 
parte devido à economia relativamente forte dos Estados 
Unidos, que é o maior parceiro comercial do México3. 

Apesar das diferentes circunstâncias econômicas, os 
entrevistados no Brasil e no México responderam de 
forma semelhante sobre suas iniciativas passadas e futuras 
de redução de custos. 

Principais conclusões da pesquisa:
• Fatores relacionados à economia global – incluindo 

“recessão/problemas macroeconômicos” e flutuação 
tanto das “taxas de câmbio globais” quanto dos “preços 
das commodities” – foram avaliados como os principais 
riscos externos do Brasil e do México.

• Apesar de enfrentarem condições econômicas 
desafiadoras, a grande maioria das empresas 
pesquisadas no Brasil e no México tiveram crescimento 
de receita nos últimos 24 meses, e um número ainda 
maior de empresas espera ter aumento de receita nos 
próximos 24 meses.

• Independentemente de suas expectativas de 
crescimento, praticamente todas as organizações 
pesquisadas no Brasil e no México afirmam estarem 
propensas à redução de custos nos próximos 24 meses 
– independentemente de crescimento ou redução de 
receitas.

• Em linha com suas expectativas positivas de crescimento 
e redução de custos, as empresas pesquisadas citaram 
crescimento das vendas e redução de custos como suas 
principais prioridades estratégicas. A busca simultânea 
por essas duas prioridades aparentemente conflitantes 
acaba criando um paradoxo que chamamos de 
“economizar para crescer”.

• A gestão de caixa parece ser outra prioridade para 
os entrevistados, e devido ao alto grau de tensão 
econômica que as empresas latino-americanas 
enfrentam, é possível que muitas estejam se 
concentrando em todos os aspectos da gestão de 
caixa, de crédito a capital de giro, incluindo liquidez e 
questões relacionadas à taxa de câmbio. O resultado é 
um novo cenário de gestão de custos que chamamos de 
“sucesso em meio a incertezas”, que amplia o paradoxo 
redução de custos/crescimento do “economizar para 
crescer” acrescentando um forte foco nos itens de 
balanço patrimonial – um foco comumente associado a 
empresas em crise.

1 Fundo Monetário Internacional (FMI)
2 “Brazil Heads for Worst Recession Since 1901, Economists 

Forecast”, Bloomberg, 4 de janeiro de 2016
3 Economist Intelligence Unit (EIU)
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• As empresas estão definindo metas de redução de 
custos agressivas, com 63% dos entrevistados no Brasil 
e 69% no México relatando metas de redução de 
custos anuais de 10% ou mais. Ao mesmo tempo, cerca 
de duas em cada três empresas em ambos os países 
afirmaram não ter atingido suas metas. Essas altas taxas 
de insucesso nos programas de custo podem subir ainda 
mais se as condições econômicas continuarem difíceis, 
já que as empresas podem enfrentar pressões ainda 
maiores para reduzir custos. A menos que as empresas 
adotem novas abordagens de gestão de custos 
capazes de atingir um patamar mais alto de economia 
comparado aos resultados de suas abordagens atuais, 
metas maiores poderão levar a maiores taxas de 
insucesso.

• Os entrevistados veem nos problemas de 
implementação as principais barreiras a uma gestão 
de custo efetiva, sendo quatro das cinco principais 
barreiras diretamente relacionadas à implementação. 
Esses desafios incluem não somente os problemas 
gerais dos “desafios de implementar as iniciativas”, mas 
também problemas mais específicos relacionados à 
implementação: erosão das economias, business cases 
mal elaborados e implementação e monitoramento 
ruins das iniciativas. A única barreira entre as cinco 
principais não ligada diretamente à implementação é a 
“falta de entendimento” das iniciativas.

• Empresas no Brasil e no México estão desenvolvendo 
ativamente uma ampla gama de recursos de gestão 
de custos; contudo, as taxas de adoção ao orçamento 
base zero (Zero Based Budgeting) parecem estar caindo, 
apesar do fato de o modelo ter se destacado mais no 
Brasil. 

• As ações de custo que as empresas esperam 
implementar nos próximos 24 meses tendem a ser mais 
táticas do que estratégicas. Essas ações táticas comuns 
– como redução de gastos externos e otimização dos 
processos de negócio – podem não ser adequadas 
para gerar as economias agressivas que a maioria das 

empresas está buscando, o que pode explicar por que 
os programas de gestão de custos não estão atingindo 
seus objetivos. Para atingir metas de redução de custos 
agressivas, as empresas poderiam aplicar abordagens 
de natureza mais estratégica, como aumento da 
centralização, reconfiguração do negócio e terceirização/
offshore dos processos. Esses são os tipos de ações com 
o potencial reduzir os custos em mais de 10%.

A escolha de uma abordagem correta  
de gestão de custos:
• As empresas em geral encontram-se em um de três 

cenários de gestão de custos tradicionais: (1) em 
dificuldades, (2) posicionadas para o crescimento, ou (3) 
em crescimento estável. No entanto, o atual ambiente 
de negócios global, complexo e volátil, parece estar 
gerando uma quarta categoria que denominamos 
“sucesso em meio a incertezas” – que corre ao longo 
dos limites entre “em dificuldades” e “posicionada para 
o crescimento” e que inclui empresas que trabalham 
simultaneamente com metas de crescimento, melhoria 
de custos e gestão do caixa.

• Ainda não se sabe se essa quarta categoria é um 
recurso novo e permanente no cenário dos negócios, ou 
simplesmente um trampolim para uma das categorias 
tradicionais. Contudo, no caso do Brasil e do México, o 
atual estado de “sucesso em meio a incertezas” pode 
resultar na transição para um cenário de gestão de 
custos tradicional – apesar da possível diferença entre 
seus destinos e estratégias.

• Devido às graves condições econômicas do Brasil, 
muitas empresas brasileiras provavelmente precisarão 
concentrar a atenção em um grupo específico de 
alavancas de criação de valor adequadas para empresas 
“em dificuldades”. Ao contrário, as empresas mexicanas 
podem experimentar ventos favoráveis ao crescimento, 
levando-as a se concentrar em alavancas de criação 
de valor mais adequadas para empresas com “sucesso 
em meio a incertezas” ou “posicionadas para o 
crescimento”.
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Sobre a pesquisa
Em fevereiro de 2016, a Deloitte conduziu sua primeira pesquisa bienal de custos na América Latina sobre iniciativas 
atuais e futuras de redução de custos em empresas de grande e médio porte do Brasil e do México – dois mercados que, 
juntos, representam 63% da economia latino-americana com base no PIB1. Temos realizado pesquisas semelhantes entre 
empresas de grande porte dos Estados Unidos desde 2007 e agora estamos expandindo nossos estudos para incluir 
regiões significativas do mundo para fornecer informações regionais detalhadas e uma perspectiva mais global. 

Esta pesquisa inicial com executivos e a administração 
sênior incluiu 77 entrevistados do Brasil e 78 do México.

Principais objetivos:
• Compreender fatores, abordagens, ações e metas 

relacionados a inciativas de redução de custos;
• Avaliar a efetividade dessas inciativas, incluindo lições 

aprendidas em esforços anteriores;
• Entender os direcionadores e o escopo das iniciativas 

futuras.

Critérios de qualificação:
• Executivos do grupo CXOs (CEO, CFO, COO, CIO, 

Conselho de Administração, etc.), da gestão executiva 
(Presidente, Controller, Tesoureiro Regional ou outros 
líderes de Divisão/Unidade de Negócios), ou da 
administração sênior (SVP/VP de um Grupo Empresarial ou 
SVP/VP de uma área de suporte, como Finanças, RH ou TI.

• Receita anual da empresa de pelo menos 
US$150 milhões.

• Envolvimento pessoal na gestão das inciativas de 
redução de custo da empresa.

1 Fundo Monetário Internacional (FMI)

Dados gerais da pesquisa – Brasil (77 respostas)
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O percentual de participantes na gestão executiva é mais 
alto no México (36%) do que no Brasil (21%), enquanto o 
percentual de participantes na administração sênior é mais 
alto no Brasil (34%) do que no México (22%).

Em geral, as empresas participantes no México eram maiores 
do que as do Brasil. Entre os participantes mexicanos, 40% 
eram de empresas com receita maior que US$ 1 bilhão e 
20% eram de empresas com no mínimo 30 mil funcionários. 
Entre os participantes brasileiros, 29% eram de empresas 
com receita maior que US$ 1 bilhão e 14% eram de 
empresas com no mínimo 30 mil funcionários.

A participação do  
Grupo C-Level (CXO) em  
nossa pesquisa foi  
semelhante no Brasil (45%)  
e no México (42%). 

Dados gerais da pesquisa – México (78 respostas)
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Distribuição de receita anual e do número de funcionários
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Em geral, os respondentes das organizações no 
México eram de empresas de maior porte; 
20% dos respondentes do México eram de 
empresas com 30.000 funcionários ou mais, 
em comparação com 14% para os 
respondentes do Brasil.

Em geral, os respondentes das organizações no 
México eram de empresas de maior porte; 
40% dos respondentes do México eram de 
empresas com mais de US$ 1 bilhão em 
receita, em comparação com 29% para os 
respondentes do Brasil.
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A distribuição dos respondentes pelas indústrias é 
muito semelhante no México e no Brasil. O setor de 
Bens de Consumo e Industriais teve o maior número de 
respondentes, representando 52% das brasileiras e 44% 
das mexicanas.

Menos da metade da receita dos respondentes vem  
da América Latina, o que sugere que são muito 
dependentes da exportação de produtos e serviços.  
As empresas mexicanas geram um percentual muito  
mais alto de receita (33%) na América do Norte do  
que as brasileiras (21%).

Detalhamento por setor Detalhamento do faturamento por localidade
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Detalhamento por setor dos respondentes Detalhamento do faturamento por localidade

Comparações demográficas Comparações demográficas

A distribuição por 
todas as outras 
indústrias é muito 
semelhante no México 
e Brasil, com exceção 
dos setores de 
indústria farmacêutica 
e serviços de saúde
 e setor público.

A maioria dos 
respondentes é do 
setor de bens de 
consumo e industriais.

Menos de metade das 
receitas vêm da América 
Latina, inferindo que as 
organizações dos 
respondentes são 
fortemente dependentes 
da exportação de bens e 
serviços.

A pegada do 
faturamento do 
México é mais 
substancial na 
América do Norte 
em relação ao Brasil.
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Tendências macroeconômicas

Crescimento do PIB, inflação e taxas de desemprego 
figuram mais favoráveis no México do que no Brasil 
durante os 24 meses anteriores à nossa pesquisa. 
Além disso, as condições econômicas parecem estar 
se estabilizando no México. Se as previsões estiverem 
corretas, o Brasil poderá enfrentar sua pior recessão em 
mais de cem anos2.

A inflação continua a ser um problema significativo no 
Brasil, onde os preços ao consumidor subiram 10,4% 
entre os últimos trimestres de 2014 e 2015. Ao mesmo 
tempo, no México, a taxa anual de inflação manteve-se 
em queda estável, e chegou a 2,3% no último trimestre 
de 2015. 

2 “Brazil Heads for Worst Recession Since 1901,  

Economists Forecast”, Bloomberg, 4 de janeiro de 2016

No último trimestre de 2015, o PIB do Brasil se contraiu, 
com uma taxa de crescimento anual de -5,4%, e o 
desemprego subiu de 4,6% para 7,6% em um ano. 
Enquanto isso, o crescimento do PIB mexicano se  
manteve estável em uma taxa anual de +2,5% e o 
desemprego caiu para 4,2%.

PIB real e desemprego nos últimos 24 meses (Brasil e México)

Fonte: EIU
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Ambos os países possivelmente enfrentam uma expressiva desvalorização em relação ao dólar. Durante 2014 e 2015,  
o peso mexicano perdeu 29% de seu valor; contudo a perda do real brasileiro foi maior – 63%.

No longo prazo, a inflação e a desvalorização da moeda 
podem ter impactos sobre a economia de um país; no 
curto prazo, entretanto, esses problemas podem aumentar 
a demanda por produtos e serviços, tornando-os 
efetivamente mais baratos para os compradores 

estrangeiros. Essa complexidade pode estar contribuindo 
tanto com a incerteza quanto com o foco de muitas 
empresas em redução de custos, crescimento e gestão do 
caixa, neste momento de volatilidade do mercado.

Preços ao consumidor (% de alteração, ano a ano) nos últimos 24 meses

Taxas de câmbio nos últimos 24 meses

Fonte: EIU

Fonte: EIU
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Conclusões da pesquisa

Apesar das diferentes circunstâncias econômicas que enfrentam, os entrevistados no Brasil e no México responderam de 
forma semelhante sobre suas iniciativas passadas e futuras de redução de custos. 

No Brasil, o risco externo número 1 segundo 
os respondentes é “recessão / problemas 
macroeconômicos”, enquanto, no México, o risco 
externo considerado número 1 é a “flutuação da taxa de 
câmbio global”. “A flutuação do preço das commodities” 
também é vista como risco, igualmente pelo México e 
pelo Brasil.

Fatores macroeconômicos globais são os principais 
riscos externos
Devido às tendências macroeconômicas mencionadas 
acima, fatores relacionados à economia global – incluindo 
“recessão/problemas macroeconômicos” e flutuação tanto 
das “taxas de câmbio globais” quanto dos “preços das 
commodities” – foram avaliados como os principais riscos 
para ambos os países.

Principais riscos externos nos próximos 24 meses

Fonte: EIU

Problemas macroeconômicos e flutuações da taxa de câmbio global / preços das commodities representam os maiores riscos externos.

No Brasil, “problemas macroeconômicos / recessão” é o principal risco externo entre os entrevistados.

No México, “flutuações da taxa de câmbio global” é o principal risco externo entre os entrevistados.

A “flutuação do preço das commodities” é citada com mais frequência pelos entrevistados do México.
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O crescimento das receitas é uma das principais 
prioridades
Apesar de enfrentarem condições econômicas 
desafiadoras, a maioria das empresas pesquisadas no 
Brasil e no México tiveram crescimento de receita nos 
últimos 24 meses, e um número ainda maior de empresas 
espera ter aumento de receita nos próximos 24 meses.

Os respondentes do México citaram uma maior 
frequência de crescimento de receita nominal nos últimos 
24 meses que seus pares do Brasil, e a lacuna poderia 
ter sido ainda maior se o crescimento das receitas fosse 
medido com base no real, já que a inflação no Brasil é 
mais alta. Por exemplo, levando em conta a inflação, 
uma empresa no Brasil teoricamente precisaria atingir 

um crescimento nominal de 17,2% para alcançar o 
equivalente aos 10% de crescimento nominal do México. 
Apesar disso, o impacto negativo da inflação e da atual 
desvalorização da moeda podem ser enfrentados no 
curto prazo com um aumento das exportações, já que 
esses problemas podem reduzir o preço dos produtos nos 
mercados internacionais. 

Projeções de crescimento da receita anual

Apesar do recente ambiente econômico desafiador no Brasil e no México, os respondentes de ambas as economias estão 
confiantes de que seus negócios vão continuar crescendo em uma base nominal.
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4%
10%

88%

4% 8%

Conclusões da pesquisa

Cresceu Permaneceu estável DiminuiuCresceu

Os respondentes do México citaram uma frequência maior de crescimento nominal da receita ao longo dos últimos 24 
meses, em comparação com os entrevistados do Brasil; esta lacuna aumentaria ainda mais se o crescimento da receita 
fosse medido em uma base real – por exemplo, a fim de alcançar o equivalente a crescimento da receita nominal de 10% 
no México, uma organização brasileira precisaria realizar um crescimento nominal de 17,2% para atingir o crescimento 
equivalente após o ajuste para a inflação.

Os entrevistados acreditam que a perspectiva de crescimento de receita para os próximos 24 meses será mais favorável 
do que nos últimos 24 meses.
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Probabilidade de redução de custos nos próximos 24 meses

Probabilidade de redução de custos nos próximos 24 meses

Praticamente todos os respondentes indicaram que suas organizações possivelmente irão se comprometer com atividades 
de redução de custos nos próximos 24 meses.

Organizações no Brasil e no México muito possivelmente irão se comprometer com iniciativas de redução de custos 
independentemente do fato de suas receitas estarem crescendo ou diminuindo.

Um número menor de respondentes das organizações no Brasil com receita em queda nos últimos 24 meses está 
planejando se comprometer com atividades de redução de custos.
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$

Brasil

Redução de custos é praticamente universal
Praticamente todas as empresas pesquisadas no Brasil 
e no México afirmam estarem propensas à redução de 
custos nos próximos 24 meses – independentemente do 
crescimento ou da redução de suas receitas.

* Mudanças na receita se referem à mudança na receita nos últimos 24 meses

Probabilidade de redução de custos nos próximos 24 meses
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O paradoxo custo/crescimento
Coerentes com suas expectativas de crescimento e 
redução de custos, as empresas pesquisadas no Brasil e no 
México citaram aumento das vendas e redução de custos 
como suas principais prioridades estratégicas. A busca 
simultânea por essas duas prioridades cria um paradoxo 
que denominamos “economizar para crescer”.

Em uma economia difícil, as empresas comumente 
concentram-se em estratégias defensivas – no entanto, 
o crescimento das vendas continua a ser a principal 
prioridade estratégica segundo as empresas do Brasil e do 
México. As empresas também mencionam “organização e 
talento” como uma das principais prioridades estratégicas, 
o que é coerente com uma mentalidade de crescimento já 
que atingir o crescimento positivo requer a quantidade e a 
qualidade suficientes de talentos bem administrados.

Ao mesmo tempo, a gestão do caixa também é apontada pelos respondentes como uma das principais prioridades – 
especialmente pelas empresas do México – e, devido aos altos níveis de tensão econômica na América Latina, é provável 
que muitas empresas estejam se concentrando em todos os aspectos da gestão de caixa, do crédito ao capital de 
giro, da liquidez às questões relacionadas à taxa de câmbio. O resultado é um novo cenário de gestão de custos que 
chamamos de “sucesso em meio a incertezas”, que amplia o paradoxo custo/crescimento do “economizar para crescer” 
acrescentando um forte foco nos itens de balanço patrimonial – um foco comumente associado a empresas em crise.

Prioridade estratégica nos próximos 24 meses

Conclusões da pesquisa
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Normalmente, seria de esperar que as organizações priorizassem 
ações mais defensivas em um momento de crise, porém, apesar 
dos ambientes econômicos desafiadores, os respondentes do Brasil 
e do México ainda estão focados em crescimento.

O crescimento das vendas e a redução de custos representam 
as principais prioridades estratégicas para o Brasil e o México.

Talento representa uma prioridade estratégica mais 
frequentemente citada para os respondentes do Brasil 
em comparação com o México.

Apesar das fortes prioridades de crescimento, a gestão de 
caixa também é vista como alta prioridade.
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A redução de custos tem sido estimulada por uma 
combinação de fatores defensivos e orientados ao 
crescimento
As alavancas de redução de custos relacionados ao 
crescimento, como o “investimento necessário em áreas 
de crescimento” e “ganhar vantagem competitiva em 
relação aos pares”, estão entre as mais citadas pelas 
empresas pesquisadas no Brasil e no México. Contudo, 

coerentes com o paradoxo custo/crescimento, esses 
fatores orientados ao crescimento são seguidos de  
perto por outras alavancas de redução de custos,  
mais defensivas por natureza, como “redução  
significativa da demanda de consumo” e “desempenho 
do portfólio internacional de empresas” – sendo o  
último considerado particularmente significativo pelas 
empresas do Brasil.

Essa combinação conflitante de alavancas da redução de 
custo defensivas e orientadas ao crescimento pode ser 
um reflexo da incerteza das empresas pesquisadas sobre 
fatores macroeconômicos e o desempenho da empresa 
no curto prazo.

Alavancas da redução de custos
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As principais alavancas estão relacionadas com o crescimento, com foco na redução de custos como um mecanismo para 
impulsionar o crescimento; a maior parte da receita, tanto para o Brasil quanto para o México, vem de fora da América 
Latina, e ao mesmo tempo em que a crescente pressão inflacionária e cambial constrói, ela de fato torna os produtos e 
serviços do Brasil e do México mais atraente para os compradores estrangeiros, aumentando a demanda - estas dinâmicas 
provavelmente contribuem para o foco paradoxal sobre o crescimento durante este tempo de dificuldades no mercado.

As alavancas secundárias de redução de custos são de natureza defensiva e sugerem incerteza sobre o desempenho dos 
negócios no curto prazo.

O desempenho do portfólio internacional de negócios é uma alavanca comparativamente mais significativa de redução de 
custos no Brasil do que no Mexico.
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Metas de redução de custos e taxas de insucesso são 
altas
As empresas estão definindo metas agressivas de redução 
de custos, com 63% dos entrevistados no Brasil e 69% 
daqueles no México relatando metas anuais de 10% 
ou mais. Ao mesmo tempo, cerca de duas a cada três 
empresas em ambos os países afirmaram não ter atingido 
suas metas. 

A menos que as empresas adotem novas abordagens de 
gestão de custos capazes de atingir um patamar mais 
alto de economia comparado aos resultados de suas 
abordagens atuais, metas maiores poderão levar a maiores 
taxas de insucesso.

As altas taxas de insucesso nos programas 
de custo podem subir ainda mais se as 
condições econômicas continuarem difíceis, 
já que as empresas podem enfrentar pressões 
ainda maiores para redução de custos. 

Metas de redução de custos anuais e sucesso no alcance das metas de custos

Conclusões da pesquisa
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63% dos respondentes do Brasil e 69% dos 
respondentes do México declararam metas anuais 
de redução de custos de 10% ou mais.

Aproximadamente dois terços dos respondentes 
do Brasil e do México não realizaram suas metas de 
redução de custos.
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3 Quatro das cinco maiores barreiras para uma 
efetiva gestão de custos são relativas à 
implementação de mudanças.

2 Apenas “falta de entendimento” é relativo à 
gestão de mudança.

Gestão de mudança e estratégia de 
implementação são as categorias mais 
comumente citadas de lições aprendidas tanto 
no Brasil quanto no México.

1 Desafios de implementação representam a maior 
barreira para uma gestão de custos efetiva tanto no 
Brasil quanto no México – as taxas de resposta são 
maiores no Brasil em comparação ao México.

Problemas de implementação são as principais 
barreiras a uma gestão de custos efetiva

De acordo com os resultados da pesquisa, os problemas 
relacionados à implementação são as maiores barreiras à 
gestão de custos efetiva no Brasil e no México. De fato, 
quatro das cinco principais barreiras estão relacionadas 
diretamente à implementação.

Esses desafios incluem não somente os problemas 
gerais dos “desafios de implementar as iniciativas”, mas 
também problemas mais específicos relacionados à 

implementação: erosão das economias, business cases 
mal elaborados, e implementação e monitoramento ruins 
das iniciativas. A única barreira entre as cinco principais 
não ligada diretamente à implementação é a “falta de 
entendimento” das iniciativas.

De modo semelhante, a estratégia de implementação 
e a gestão de mudanças são as categorias mais citadas 
quanto a lições aprendidas nos programas de redução de 
custos, ultrapassando categorias como melhoria contínua 
e gestão orçamentária.

No Brasil, a gestão de mudanças aparece um pouco acima da estratégia de implementação (60% versus 51%). No 
México, porém, ocorre o contrário, tendo a estratégia de implementação uma classificação um pouco superior à gestão 
de mudanças (58% versus 51%).

Barreiras à gestão efetiva de custos Lições aprendidas – Últimos 24 meses

A única barreira entre as cinco primeiras não diretamente 
vinculada à implementação é “falta de entendimento”.
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As empresas estão desenvolvendo ativamente 
recursos de gestão de custos
Nos últimos 24 meses, as empresas que pesquisamos 
desenvolveram uma ampla gama de recursos de gestão 
de custos. No Brasil, o “estabelecimento de uma 
infraestrutura de TI” foi o recurso citado com mais 
frequência, enquanto a “implementação de  

novas políticas e procedimentos” foi o recurso mais 
citado no México.

A maior variação nesta área foi a criação de um novo 
posto executivo para impulsionar a gestão de custos, 
citada por 47% das empresas brasileiras, mas por somente 
28% das empresas mexicanas.

O orçamento base zero foi implementado por 10% das empresas do Brasil, duas vezes mais do que no México (5%). 
No entanto, ambos os números são muito menores que as taxas de adoção a outros recursos de gestão de custos (para 
mais informações sobre orçamento base zero, ver o box: “Orçamento base zero: inovação ou moda passageira?”).

Recursos desenvolvidos nos últimos 24 meses

O estabelecimento de infraestrutura de TI e a implementação de novas políticas e procedimentos são as habilidades 
mais frequentemente citadas como tendo sido desenvolvidas nos últimos 24 meses, respectivamente no Brasil e no México.

A criação de um novo cargo executivo para gerir redução de custos figura como a habilidade mais frequentemente 
desenvolvida pelos respondentes das organizações no Brasil em comparação aos respondentes das organizações no México.

Enquanto o dobro de respondentes das organizações no Brasil implementaram sistemas ou processos de orçamento base zero 
nos últimos 24 meses em comparação com os repondentes das organizações no México, o orçamento base zero ainda 
representa uma habilidade relativamente pouco desenvolvida nos últimos 24 meses.
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Ações e melhorias de custo estratégicas versus táticas
As ações de custo que as empresas esperam implementar 
nos próximos 24 meses tendem a ser mais táticas que 
estratégicas. Essas ações táticas comuns – como redução 
de gastos externos e otimização dos processos de negócio 
– podem não ser adequadas para gerar as economias 
agressivas que a maioria das empresas está buscando.

Para atingir metas agressivas de redução de custos, as 
empresas poderiam aplicar abordagens de natureza 
mais estratégica, como aumento da centralização, 
reconfiguração dos negócios e terceirização/offshore dos 
processos. Esses são os tipos de ações com o potencial de 
produzir reduções de custos maiores de 10%. 

Ações de redução de custos consideradas mais prováveis para os próximos 24 meses

As ações de custos menos frequentemente citadas 
para os próximos 24 meses são de natureza estratégica.

As ações de custos mais frequentemente citadas 
para os próximos 24 meses são de natureza tática.1 2
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Orçamento base zero: inovação ou moda passageira?
A abordagem tradicional do desenvolvimento orçamentário é começar com o orçamento do período anterior e fazer os ajustes necessários. O 
orçamento base zero é uma abordagem fundamentalmente diferente que sempre envolve o desenvolvimento de um novo orçamento a partir 
do zero. A teoria é que o orçamento base zero incentiva os tomadores de decisão a olhar constantemente para a empresa com novos olhos, 
livres das limitações das suposições e metas antigas. Mas a teoria funciona bem na prática? 

Apesar de o último ressurgimento do orçamento base zero ter suas raízes no Brasil, as organizações pesquisadas, tanto no Brasil quanto no 
México, não citaram o orçamento base zero como uma abordagem prioritária na gestão de custos nos últimos 24 meses. 

Abordagens para a gestão de custos dos últimos 24 meses

Metas de redução de custos anuais (México)
Apesar de o orçamento base zero ser duas vezes mais 
comum no Brasil do que no México, em ambos os países 
a taxa de adoção ao orçamento base zero é menor que a 
de outras abordagens de gestão de custos.

No México, um dos maiores problemas é que muitas 
empresas podem ter expectativas irrealistas sobre o nível 
de economia de custo que o orçamento base zero pode 
oferecer. De acordo com a pesquisa, 100% das empresas 
mexicanas pesquisadas que usam o orçamento base 
zero têm metas de redução de custo de 10% ou mais, 
e 86% têm metas de redução de custo que excedem os 
20% – mais altas que no caso daquelas que não usam o 
orçamento base zero, e mais altas do que o orçamento 
base zero é capaz de oferecer.

Respondentes das organizações no Brasil empregaram abordagem de redução de custos nos últimos 24 meses 
com mais frequência quando comparados com os respondentes das organizações no México.

Mais do que o dobro de respondentes das organizações no Brasil conduziram esforços de orçamento base zero 
nos últimos 24 meses em comparação com os respondentes das organizações no México.

Em geral, a utilização de orçamento base zero é relativamente baixa para os repondentes das organizações 
tanto no Brasil quanto no México.
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Conclusões da pesquisa
Metas de redução de custos são indicadas como sendo mais agressivas para 
organizações que conduziram orçamento base zero (100% dos respondentes 
do México que conduziram orçamento base zero citaram metas de redução 
de custos anuais de 10% ou mais versus 66% de respondentes que não 
conduziram orçamento base zero); em geral, metas são extremamente agressivas.

Respondentes das organizações no México tiveram expectativas irrealistas quanto 
ao nível da economia de custos que o orçamento base zero é capaz de entregar; 
orçamento base zero não é capaz de entregar mais do que 20% de economia de custos.
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Os usuários brasileiros do orçamento base zero parecem considerá-lo uma ferramenta tática e suas metas de redução de custos tendem a ser 
menores que as de seus pares mexicanos. Metade das empresas brasileiras usuárias do orçamento base zero que pesquisamos tem metas de 
redução de custos anuais de menos de 10%.

As empresas pesquisadas no Brasil e no México que usam o orçamento base zero encontraram mais barreiras à gestão de custos efetiva e 
integral do que as empresas pesquisadas que não usam o orçamento base zero – e a taxa de insucesso dos programas de redução de custos 
entre os usuários do orçamento base zero continua alta. 

Metas de redução de custos anuais (Brasil)

Barreiras à gestão de custos efetiva
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Metas de redução de custos são indicadas como sendo mais agressivas para 
organizações que não conduziram orçamento base zero (69% dos respondentes 
do Brasil que não conduziram orçamento base zero citaram metas de redução de 
custos anuais de 10% ou mais versus apenas 44% de respondentes que conduziram 
orçamento base zero).

Respondentes das organizações no Brasil tiveram expectativas relativamente realistas 
quanto ao nível da economia de custos que o orçamento base zero é capaz 
de entregar – eles entendem que esta é uma ferramenta tática.
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Respondentes de organizações que conduziram orçamento base zero nos últimos 24 meses registraram uma maior frequência de 
barreiras à uma gestão de custos efetiva de maneira geral tanto no Brasil quanto no México.
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Devido a esses desafios, poucas das organizações pesquisadas no Brasil e no México planejam usar o orçamento base zero nos próximos 24 
meses. Os respondentes esperam uma queda no uso do orçamento base zero nos próximos dois anos – de 21 a 13% no Brasil e de 9 a 5% 
no México. Essa queda forte sugere que o orçamento base zero pode ser uma moda já em declínio ou é algo ainda não bem conhecido pelas 
empresas.

Iniciativas de melhorias de custos planejadas para os próximos 24 meses
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Conclusões da pesquisa

Respondentes das organizações no Brasil planejam empregar abordagem de redução de custos nos próximos 24 meses com 
mais frequência do que os respondentes das organizações no México.

Mais do que o dobro de respondentes das organizações no Brasil planejam conduzir esforços de orçamento base zero nos 
próximos 24 meses em comparação com os respondentes das organizações no México.

Em geral, os planos de utilização do orçamento base zero nos próximos 24 meses é relativamente baixo para respondentes 
de organizações tanto no Brasil quanto no México.
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A escolha de uma abordagem correta 
de gestão de custos

A abordagem mais efetiva à gestão de custos é diferente para cada empresa, dependendo da situação, prioridades e 
objetivos de cada uma. Contudo, as empresas em geral encontram-se incluídas em um dos três cenários de gestão de 
custos tradicionais: (1) em dificuldades, (2) posicionada para o crescimento, ou (3) em crescimento estável.

Uma empresa “em dificuldades” normalmente concentra 
seus esforços na sobrevivência de curto prazo e na gestão 
de caixa– procurando quaisquer melhorias de custo e 
liquidez que possam estabilizar os negócios. Uma empresa 
que está “posicionada para o crescimento” geralmente 
começa concentrando-se em melhorias estruturais, como 
escolha do modelo operacional correto; em seguida, pode 
buscar oportunidades adicionais de redução de custos 
para ajudar a financiar suas iniciativas de crescimento. 
Uma empresa que está “em crescimento estável” 
normalmente concentra esforços para atingir crescimento 
lucrativo e sustentável por meio de eficiências estruturais 
de custos e melhorias – tais como investimentos 
inteligentes, fusões e aquisições e gestão dos portfólios 
de clientes e produtos – ações que podem fortalecer seu 
desempenho e sua posição competitiva.

Até recentemente, muitas empresas se enquadravam 
em uma dessas três categorias tradicionais; no entanto, 
como observado anteriormente, o atual ambiente de 
negócios global, complexo e volátil, parece estar gerando 
uma quarta categoria que denominamos “sucesso em 
meio a incertezas” – um cenário que corre ao longo 
dos limites entre “em dificuldades” e “posicionada para 
o crescimento” e que inclui empresas que trabalham 
simultaneamente com metas de crescimento, melhoria 
de custos e gestão do balanço patrimonial. Ainda não 
se sabe se essa quarta categoria é um recurso novo e 
permanente no cenário dos negócios, ou simplesmente 
um trampolim para uma das categorias tradicionais. No 
caso das empresas pesquisadas no Brasil e no México, 
porém, o atual estado de “sucesso em meio a incertezas” 
pode resultar na transição para um cenário de gestão de 
custos tradicional.

Cenários de gestão de custos tradicionais

1. Em dificuldades 2. Posicionada para o crescimento  3. Em crescimento estável  
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Sucesso em meio a incertezas

As condições econômicas no Brasil, como o crescimento negativo do PIB, a aceleração do desemprego e uma alta taxa 
inflacionária, combinam-se para criar um possível ambiente de negócios que beira a crise2, o que poderia levar algumas 
empresas brasileiras à categoria “em dificuldades”. Os respondentes do Brasil atualmente aparentam mais preocupação 
com crescimento e talento do que com custos e liquidez, sugerindo que suas ações planejadas de redução de custos 
podem não se alinhar à realidade econômica que vêm enfrentando.

O Brasil enfrenta um ambiente de negócios mais 
difícil, em que o crescimento negativo do PIB, a 
aceleração do desemprego e a inflação alta se 
combinaram para criar um cenário econômico 
de quase-crise; apesar dessas condições, os 
respondentes do Brasil estão mais preocupados com 
crescimento e talentos do que com custos e liquidez, 
sugerindo uma potencial desconexão entre as ações 
de redução de custos planejadas e a realidade 
econômica – o Brasil pode estar entrando na fase de 
“em dificuldade”.

A situação econômica no México é menos severa e 
melhor, embora ainda em dificuldades. O crescimento 
do PIB é positivo, mas menor do que o habitual, 
e a inflação criou desafios relacionados a taxas de 
câmbio flutuantes; respostas à pesquisa indicam que 
as empresas mexicanas estão lidando com o contexto 
competitivo de “sucesso em meio a incertezas”, 
em que pretendem prosseguir simultaneamente os 
objetivos aparentemente conflitantes de crescimento 
agressivo e de melhoria de custos agressiva.

2 “Brazil Heads for Worst Recession Since 1901,  

Economists Forecast”, Bloomberg, 4 de janeiro de 2016

Situação competitiva do Brasil Situação competitiva do México
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estável
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Para operar efetivamente nesse ambiente desafiador, 
muitas empresas do Brasil precisam mudar seu foco a um 
grupo específico de alavancas de criação de valor.

As condições econômicas no México são desafiadoras, mas podem estar melhorando. O crescimento do PIB é positivo 
(apesar de mais baixo do que o normal) e, se por um lado as flutuações das taxas de câmbio e a volatilidade dos preços 
das commodities estão criando alguns desafios, em contrapartida, a inflação está em queda e está bem inferior à do 
Brasil1. As respostas à pesquisa indicam que as empresas mexicanas em geral estão operando atualmente no modo 
“sucesso em meio a incertezas” – buscando simultaneamente crescimento, melhoria de custos e gestão do caixa gestão 
do caixa – mas podem ser atraídas à questão do crescimento devido à economia relativamente forte dos Estados Unidos, 
o maior parceiro comercial do México.

1 Fundo Monetário Internacional (FMI)

Principais alavancas de criação de valor para empresas brasileiras em dificuldades
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Para operar de forma efetiva, as empresas do México 
poderiam concentrar esforços em um grupo de alavancas 
de criação de valor diferente daquele de seus pares 
brasileiros.

Principais alavancas de criação de valor para empresas mexicanas com “sucesso em 
meio a incertezas” ou “posicionadas para o crescimento”
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Olhar à frente

As empresas pesquisadas no Brasil e no México 
enfrentam desafios potenciais semelhantes, incluindo o 
crescimento lento ou negativo do PIB, preços voláteis 
das commodities, taxas de câmbio desfavoráveis e 
instabilidade política, entre outros. Entretanto, a gravidade 
e a duração esperada desses desafios variam bastante, 
o que tem um forte impacto sobre as alavancas de 
criação de valor em que as empresas pesquisadas em 
cada país precisam se concentrar. No Brasil, que enfrenta 
uma recessão, as empresas em dificuldades poderiam 
seguir uma estratégia de gestão de custos normalmente 
associada a empresas “em dificuldades”. Isso inclui uma 
postura fortemente defensiva que se concentra não 
somente na redução de custos, mas também na liquidez 
e outras questões de balanço patrimonial. Por outro 
lado, as condições econômicas no México poderiam 
levar as empresas a seguir uma estratégia mais voltada 
ao crescimento, para empresas com “sucesso em meio a 
incertezas” ou “posicionadas para o crescimento”.

Independentemente das condições econômicas, as 
empresas com metas agressivas de custos precisam 

mudar sua abordagem geral de gestão de custos, de 
ações táticas a ações de natureza mais estratégica, como 
aumento da centralização, reconfiguração empresarial e 
terceirização/offshore de processos. As táticas de redução 
de custos tradicionais podem não ser capazes, por si só, 
de produzir o alto nível de economia de custos que a 
maioria das empresas busca atualmente.

Além disso, as empresas com resultados corporativos em 
uma moeda relativamente forte, como o dólar ou o euro 
– tenham suas bases na América Latina ou no exterior – 
podem querer capitalizar as taxas de câmbio favoráveis 
adquirindo ou investindo em empresas latino-americanas. 

Em tempos de incerteza econômica, as empresas que 
realizam ações audazes podem se recuperar mais 
rapidamente e ganhar vantagens competitivas de 
aceleração do desempenho durante a recuperação e na 
fase de crescimento que se seguirá. Para as empresas 
com recursos para realizar ações significativas, o ambiente 
econômico atual pode representar uma oportunidade 
única de se posicionar para o sucesso a longo prazo.
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