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editorial

Se fosse possível resumir em uma única palavra os primeiros meses de 2019 para as 
organizações brasileiras, optaríamos por “resiliência”, definida como a “capacidade de 
rápida adaptação ou recuperação”. 

Não só as empresas têm sido resilientes, mas também os CEOs e executivos que, à espera 
de reformas que viabilizem a ampliação das potencialidades do nosso País a outro patamar, 
seguem trabalhando para o crescimento e sustentabilidade de suas organizações e, 
consequentemente, da economia brasileira. 

Essa capacidade de se reinventar diariamente é encontrada em Candido Bracher, CEO do Itaú 
Unibanco. Desde 2017 à frente do maior banco da América Latina, Bracher é um executivo de 
sólidas raízes familiares que ainda sonha com desafios profissionais fora do sistema financeiro. 
Na seção Perfil, ele compartilha memórias de sua trajetória pessoal e profissional e também fala 
sobre a cultura organizacional do Itaú Unibanco. 

Em Opinião, Luiz Pretti, diretor-presidente da Cargill e presidente do Conselho da 
Amcham, e Durval Portela, sócio e líder de Consultoria Tributária e Societária da PwC 
Brasil, discutem os desafios e as oportunidades endereçados ao Brasil diante de um 
realinhamento bilateral com o governo dos Estados Unidos.

Na seção Pesquisa, a PwC Global Consumer Insights Survey 2019 revela como a experiência 
do usuário está relacionada ao crescimento das empresas, identificando as principais 
demandas e preferências dos consumidores brasileiros. Na hora de ir às compras, seja em 
lojas físicas, seja via smartphones, a experiência define a eficiência dos negócios. 

O sólido modelo de governança e a capacidade de adaptação estratégica aos desafios 
econômicos globais são alguns dos fatores determinantes para o êxito da centenária 
Votorantim S.A. Na editoria Empresa, ilustramos o momento vivido pelo grupo e sua 
estratégia de negócios para transição da organização para as novas gerações. 

Fernando Alves, sócio-presidente  
da PwC Brasil
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A editoria Ensaio apresenta uma análise sobre o aquecido mercado global de mídia e 
entretenimento. A entrada de grandes players de tecnologia e varejo, como Apple e Amazon, 
na produção de filmes, séries e programação jornalística impõe desafios para as empresas 
tradicionais do setor no Brasil e no mundo. Essas organizações precisam se adaptar ao modelo 
de streaming em um período de consolidação da preferência dos consumidores pelo conteúdo 
sob demanda.

A necessidade de uma agenda de crescimento para o Brasil é o tema da Entrevista com 
Zeina Latif. Na seção, a economista-chefe da XP Investimentos faz uma análise dos principais 
desafios da economia brasileira e do governo recém-eleito para o equilíbrio das contas 
públicas e para a atração de investimentos externos. 

Em Tendência, apresentamos a expansão global dos investimentos de impacto 
socioambiental. Essas iniciativas, que têm conquistado fundos de investimentos e family 
offices no Brasil e no mundo, procuram mais do que recursos financeiros, elas almejam 
também mentores e parceiros capazes de alavancar projetos com impacto social e ganhos 
financeiros. 

Em Personalidade, Ana Maria Diniz fala sobre seu trabalho à frente do Instituto Península, 
braço social da família Diniz dedicado à formação de professores e profissionais da educação 
aptos à gestão dos desafios encontrados nas salas de aula brasileiras. 

Boa leitura!
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Ensaio. Gigantes da indústria de varejo e tecnologia apostam em conteúdo e 
ampliam a disputa pelo mercado de streaming. No Brasil, até 2022, esse nicho 
deve produzir uma receita de US$ 782 milhões. Três tendências vão direcionar 
esse ecossistema nos próximos anos: convergência, conexão e confiança.

Pesquisa. A edição de 2019 da Global Consumer Insights Survey (GICS), pesquisa 
da PwC sobre os hábitos de consumo em 27 países, introduziu uma nova métrica 
para ajudar organizações como o Grupo Pão de Açúcar a investir e a mensurar a 
experiência de compra de seus clientes: o Return on Experience (ROX).  
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23

Na CEO nº 37

Opinião. Luiz Pretti, diretor-presidente da Cargill e presidente do Conselho da Amcham, 
e Durval Portela, sócio da PwC, analisam como a nova agenda bilateral com os EUA pode 
remover barreiras comerciais e gerar progressos para o Brasil.

13

Perfil. Candido Bracher fala à CEO Brasil sobre os desafios que marcaram sua 
trajetória profissional e sobre as transformações implementadas desde 2017 à frente 
do maior banco da América Latina, ancoradas na excelência do atendimento ao 
cliente e em uma nova cultura organizacional para o Itaú Unibanco.

6

Entrevista. O cenário é positivo, mas ainda exige cautela, segundo a economista-
chefe da XP Investimentos, Zeina Latif. A especialista avalia que a retomada da agenda 
econômica iniciada pelo governo Michel Temer é fundamental para a atração do 
investimento externo e para o crescimento econômico do País.

Tendência. Os negócios de impacto deixaram a filantropia para figurar nos 
conselhos das organizações e family offices como oportunidades de investimentos 
que oferecem performance financeira e social combinadas. Iniciativas como o 
FORImpact, do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE), promovem aprendizado e 
experiências nessa ascendente classe de ativos.

Personalidade. À frente do Instituto Península, Ana Maria Diniz lidera 
microrrevoluções diárias por meio da formação de educadores em todo o Brasil, 
preparando profissionais de educação para os desafios de gestão do tempo e de 
pessoas encontrados nas salas de aula.

Empresa. A evolução da governança da Votorantim S.A. é uma das características 
que permitiram a continuidade e o sucesso dos negócios do grupo por mais de 100 
anos. Enquanto prepara novas gerações de acionistas, a empresa se adapta às 
constantes transformações e desafios da economia global.
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perfil

Laços de gratidão
Inspirado no pai e apaixonado pela educação, o administrador Candido Bracher lidera a 
escalada do Itaú Unibanco apostando em diversidade, diálogo e satisfação dos clientes

Candido Bracher vive o auge da carreira de um executivo. Desde 2017, o paulistano lidera o 
maior banco da América Latina. Mas isso não o impede de continuar alimentando sonhos e 
ambições pessoais e profissionais. Planos como o antigo desejo de se tornar professor do 
Ensino Fundamental ou de retomar o curso de Ciências Sociais iniciado na juventude não 
estão descartados para um futuro próximo. Entretanto, hoje o seu objetivo é um só: tornar o 
Itaú Unibanco uma das melhores instituições do mundo no quesito satisfação do cliente.

Bracher se emociona ao lembrar sua jornada no BBA ao lado do pai, Fernão Bracher, e de 
seu sócio, Antônio Beltran. A memória impecável do presidente do Itaú é repleta de nomes, 
diálogos e cenas daquele que, em suas próprias palavras, foi “um período muito feliz” na vida 
profissional. Ele só muda o tom da voz quando o assunto é a família.

Na relação com o pai, falecido em fevereiro deste ano, há mais que o vínculo familiar. Fernão 
Bracher foi o amigo e o espelho profissional do presidente do Itaú. 

Da mãe, a historiadora e psicanalista Sonia Sawaya (1936-2015), herdou a paixão pelos livros 
— entre os seus estilos favoritos estão poesia e romance — e a valorização da educação 
como motor das transformações individuais. Filho mais velho dessa união, o executivo é um 
homem gentil, observador e detalhista.

Do atacado com o BBA para o varejo financeiro com o Itaú, Bracher tem transformado em 
resultados positivos todas as expectativas que pairavam sobre a sua administração, após mais 
de duas décadas da vitoriosa gestão de Roberto Setubal. Em 2018, o lucro líquido do Itaú foi 
de R$ 25 bilhões, um crescimento de 4,2% em relação ao ano anterior e o maior resultado 
nominal já registrado por um banco brasileiro de capital aberto.

“Sempre pensei que devemos fazer 
algo valioso para os clientes. 

Toda vez que há um dilema, procuro 
pensar: o que vai atender melhor ao 

interesse deles?”
Candido Bracher, CEO do Itaú Unibanco
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Sua gestão, no entanto, representa mais do que dividendos aos acionistas do banco. Formado 
em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas e com larga experiência em 
bancos privados e públicos, Bracher tem implementado mudanças significativas na cultura 
organizacional do Itaú. Programas direcionados à flexibilização do dress code, da jornada e do 
ambiente de trabalho são algumas das transformações que ele deseja manter como legados  
no banco.

Em entrevista à CEO Brasil, ele relembra parte da história dos serviços financeiros no Brasil, 
resgata memórias de família e fala sobre a necessidade de uma governança para a educação 
brasileira, além dos desafios de gestão e das metas para o Itaú Unibanco.

“Meu pai sempre trabalhou em banco, era um executivo do setor quando nasci e só se tornou 
dono do BBA em 1988. Nessa época, já estava com ele. Até então, ele era um executivo de 
bancos privados que esteve no governo em duas ocasiões [Fernão Bracher foi diretor do 
Banco Central entre 1974 e 1979 e depois presidiu o órgão monetário em 1985]. Minha mãe 
se formou em História, foi dona de escola e psicanalista. Tenho quatro irmãos. Uma irmã é 
escritora, outra é artista plástica; um irmão é médico, outro é arquiteto. Não era exatamente 
uma família financeira. Eu fui o diferente.

Meu pai sempre me contava muito das coisas que ele fazia no banco, sempre me explicou 
muito como funcionava. Tinha interesse pelas coisas que ele contava, aquilo sempre me 
fascinou. Apesar disso tudo e do meu interesse, quando terminei a faculdade, não queria 
trabalhar em banco, queria ser professor primário. Sempre gostei de criança, gostava de 
educação. Mas queria casar, precisava ganhar dinheiro e também não queria desapontar tanto 
o meu pai. Então fui trabalhar em banco.

Os estágios que fiz durante a faculdade de Administração de Empresas foram em ótimos lugares, 
mas olhava para as pessoas dez anos mais velhas que eu nessas empresas e não queria ser 
como elas, aquilo não me inspirava. Achava que elas tinham trabalhos repetitivos, burocráticos 
e eu não me via assim. Quando me formei, fui para a Suíça ser estagiário em um banco 
internacional [o Swiss Bank Corporation] na área de câmbio.

Lá senti certa desconfiança das pessoas em relação à capacidade que eu teria de 
acompanhar o ritmo do trabalho. Aquilo mexeu muito comigo e me dediquei ainda mais. No 
Swiss, eles eram muito bons em câmbio e muito abertos, me deram muitas possibilidades 
de trabalhar. Não era uma aulinha, era trabalho mesmo e me fascinei por aquilo. A partir daí, 
gostei muito da experiência de trabalhar em banco.

Fiquei seis meses na Suíça, depois fui para a França. Trabalhei por quase um ano em um 
fundo de commodities. Em 1982, já de volta ao Brasil, comecei a trabalhar no Banco da Bahia 
Investimentos. Três anos depois, ingressei no Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, 
o Badesp. Era a segunda metade do governo Montoro e fui convidado para ser diretor do banco. 
Era muito moço, tinha 26 anos e foi uma experiência muito importante, porque era um banco 
público. Não podia demitir, não podia contratar nem podia promover. Precisava gerir as pessoas, 
estimular e motivar com outros instrumentos. Foi uma escola muito importante.” 
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Uma cronologia

1980
Candido Bracher gradua-se em Administração de 
Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV)

1985/1987
Pela primeira vez fora da iniciativa privada, Bracher 
assume uma diretoria do Banco de Desenvolvimento do 
Estado de São Paulo (Badesp)

1982/1985
Após um período de trabalho no exterior, Candido retorna ao 
Brasil para atuar como diretor executivo da Bahia Corretora 
e, posteriormente, como gerente do Banco da Bahia 
Investimentos

1987
Torna-se vice-presidente do Banco Itamarati

1988
Funda, ao lado de Fernão Bracher e Antônio Beltran 
Martinez, o banco de atacado BBA Creditanstalt

2016
Candido Bracher é nomeado presidente do Itaú 
Unibanco para mandato até 2020

2002
A fusão do Itaú com BBA dá origem ao maior banco 
de atacado do Brasil: o Itaú BBA. Bracher torna-se 
vice-presidente do novo banco

2018
O Itaú Unibanco registra o maior resultado nominal de um 
banco brasileiro de capital aberto em meio a mudanças em 
sua cultura organizacional
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“Tenho uma equipe extraordinária, muitos recursos 
à minha disposição. É um privilégio. Dois anos 
depois, eu me sinto bem no meu papel”

O nascimento do BBA

“Era 1988, ano da Constituinte. O Brasil não pagava sua dívida externa desde meados de 1982 
ou 1983. Os créditos contra o Brasil haviam sido transformados em bonds, havia o Multi-Year 
Deposit Facility Agreement e os bancos que eram credores do Brasil não recebiam seus 
créditos, recebiam apenas ‘graficamente’ no Banco Central. Mas criou-se uma alternativa, 
chamada debt-for-equity swap, em que os credores podiam entregar os seus créditos ao Brasil 
e receber o pagamento em moeda local, desde que investissem internamente por um período 
mínimo de 12 anos.

Havia um banco austríaco, o Creditanstalt, que era o maior daquele país. Meu pai conhecia 
o banco muito bem porque tinha sido membro do board internacional deles por muitos anos. 
Eles tinham alguns milhões de dólares de crédito contra o Brasil e disseram: ‘Legal esse 
negócio, vamos converter e fazer um banco no Brasil’. Meu pai tinha deixado de ser presidente 
do Banco Central dois anos antes. Os austríacos o procuraram e disseram: ‘A gente quer fazer 
um banco no Brasil. Você não quer administrá-lo?’ Meu pai respondeu que, se fosse para 
administrar algum banco, voltaria para o Bradesco, que era maior, mas que sempre quis ter o 
próprio banco. E fez uma proposta para os austríacos de comprar metade do banco e 
pagá-los com os dividendos. Os austríacos toparam. Eles tinham conhecimento suficiente 
do Brasil para saber que precisavam de um bom administrador. Então meu pai e o sócio 
dele, o Beltran [Antônio Beltran Martinez], e no início também o Pérsio Arida — que deixou a 
sociedade antes de o banco iniciar suas atividades — começaram a pensar o BBA.

Nessa época, eu era vice-presidente do Banco Itamarati e meu pai me disse: ‘Você vem com a 
gente’. E eu respondi: ‘Não’. Aleguei que, embora nosso relacionamento fosse muito bom, eu 
gostava dos meus fins de semana, de ter tempo livre para ler, descansar e que, caso entrasse, 
só iríamos falar sobre o banco nos almoços de domingo. Um tempo depois, o Beltran me 
chamou na casa dele e disse: ‘Você precisa vir. Não tem cabimento esse negócio. Se você não 
vier e o banco for bem, o que as pessoas vão dizer? Esse filho do Fernão não deve ser tão 
bom assim, nem levaram ele para lá. Se você não vier e o banco for mal, como é que você vai 
se sentir sabendo que entende do negócio e não está lá para ajudar? Você tem que vir!” Não 
sei se foi o discurso dele ou se foi o fato de ele ter me convidado e não o meu pai, mas eu fui. 
E aquilo era uma startup.

Hoje as pessoas falam muito de startup. Eu trabalhei numa startup 30 anos atrás. Éramos 20 
pessoas, tínhamos um patrimônio de US$ 20 milhões e me lembro de desenharmos como 
seriam os boletos. O banco começou em 1º de agosto de 1988 e desde julho já tínhamos 
reuniões para decidir o que o banco faria, se teríamos agência, talão de cheques. Desenhamos 
o conceito do BBA: um banco de atacado, voltado para grandes empresas e que se 
diferenciaria dos demais pela qualidade de seus profissionais. Investiríamos em gente muito 
boa e remuneraríamos bem.
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Sempre tive a visão de que um cliente nunca diz: ‘Eu tenho uma operação especial’. O 
cliente chega com um problema. São os profissionais que transformam o problema do 
cliente numa operação especial. Por isso queríamos ter gente muito boa, que entrasse em 
contato com os clientes e transmitisse confiança a eles.

Alugamos um andar na rua Líbero Badaró, no centro da cidade. Lembro dos móveis 
chegando, da minha mãe indo comprar um relógio no Mappin. Eu me lembro de contratar 
as pessoas. Havia prometido ao meu chefe que não tiraria ninguém do Itamarati, mas todo 
mundo que era bom e que eu conhecia estava lá. Peguei meu caderninho de faculdade e 
comecei a ligar para as pessoas, que me indicavam outras. Entrevistava na casa do meu pai; 
foi um processo artesanal. E assim veio gente do Citibank, como a Mônica Busch, o Dionísio 
[João Dionísio Amoêdo] e, no primeiro dia, pegamos o telefone e começamos a ligar para os 
clientes oferecendo crédito. Nós realmente saímos do zero. Foi uma experiência extraordinária.

Trabalhar com o meu pai foi fantástico. Ele era uma pessoa aberta, que ouvia e formava um 
excelente ambiente de trabalho. Tinha liberdade de falar tudo o que pensava, mas nunca 
contestei uma decisão dele. Ele, por sua vez, muitas vezes mudou de ideia me ouvindo. 
E o banco foi muito bem. Tivemos muita sorte até mesmo durante os planos econômicos.
Nessa época, todos os bancos, principalmente os estrangeiros, tinham uma política 
stop-and-go e nós fomos consistentes. O nosso negócio não era transaction oriented, nós 
éramos relationship oriented. Nós rezávamos pelos relacionamentos.”

Uma referência
Meu pai, Fernão Bracher

Uma paixão
A leitura

Uma meta
Contribuir para capacitar o Itaú Unibanco em duas frentes: 
viver permanentemente em transformação e tornar-se uma das 
melhores empresas do mundo em termos de satisfação 
de clientes

Um livro
As brasas,
de Sándor Márai

Uma cidade e por quê 
São Paulo, porque é onde mora a maior parte das pessoas 
importantes para mim
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“O Brasil tem potencial para crescer muito mais. 
Para isso, precisamos resolver alguns gargalos  
de produtividade que demandam ações de  
longo prazo”

Candido Bracher, CEO do Itaú Unibanco

Itaú

“Tenho mais de 36 anos de carreira no setor financeiro e encontrei muitos desafios. Entre 
eles, os planos econômicos foram especialmente complexos. Do dia para a noite, mudava 
a moeda, mudava a forma de calcular, aconteciam enormes crises de liquidez no mercado, 
crises de qualidade de crédito e, quando se está num banco menor, como era o BBA, o 
seu funding é concentrado. Com isso, aprendi a olhar o fluxo de caixa e trabalhar sempre 
preocupado com a gestão de riscos. Essa é uma lição que aprendi com as crises e que, 
depois, com a vinda para o Itaú, só foi reforçada, porque encontrei e ajudei a desenvolver 
métodos muito melhores de gestão de riscos.

No Itaú, os desafios foram diferentes, mas, ainda assim, desafios, pois sempre existe a 
possibilidade de fracasso. Tenho uma equipe extraordinária, muitos recursos à minha 
disposição. É um privilégio. Dois anos depois, me sinto bem no meu papel. Os resultados do 
banco têm sido bons. Em 2018, conseguimos formular objetivos de longo prazo que estão 
galvanizando o banco. As pessoas estão se unindo em torno desses objetivos, que têm 
principalmente a ver com levar o banco a outro patamar em termos de satisfação dos clientes 
no futuro, e acho que isso tem sido muito bem compreendido.

O banco tem uma governança fortíssima, muito bem estabelecida, e isso é um conforto para 
quem trabalha. Tenho um conselho muito forte, tenho dois presidentes do conselho, o Roberto 
[Setubal] e o Pedro [Moreira Salles], que são um grande apoio. Naturalmente, recorri e recorro a 
eles na gestão do banco.

Sempre pensei que devemos fazer algo valioso para os clientes, adicionar valor aos negócios 
deles. No varejo, isso pode ser criar tempo e facilidades. Tenho isso como um norte e, toda 
vez que há um dilema, procuro pensar: o que vai atender melhor ao interesse dos nossos 
clientes? E essa normalmente é a decisão certa.” 
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Brasil

“Para o Brasil voltar a crescer de forma sustentável, é preciso primeiro resolver a questão 
fiscal. Se a questão fiscal for resolvida, teremos um cenário mais seguro para crescer em torno 
de 2% ou 3% por um período de tempo maior. Mas isso ainda é pouco. O Brasil tem potencial 
para crescer muito mais e, para isso, a gente precisa resolver alguns gargalos de produtividade 
que demandam ações de longo prazo.

Temos também a necessidade de ações de curto prazo, como a reforma tributária e o 
reforço da infraestrutura, mas temos a questão fundamental para a produtividade do País, 
que é a educação. São absolutamente inaceitáveis os índices de qualidade da educação 
que nós temos. Precisamos transformar a educação numa questão nacional, assim como 
transformamos a inflação numa questão nacional. 

Nós tivemos eleições recentemente e não se ouviu candidato falando de inflação. Esse não 
era um assunto, porque deixou de ser uma questão política, desse ou daquele candidato, e 
tornou-se uma questão da nação. Criou-se uma governança no País que cuidou da questão da 
inflação. Você tem as metas inflacionárias e uma série de medidas punitivas caso não sejam 
cumpridas. O País cuidou disso e penso que temos que fazer com a educação a mesma coisa. 
A educação pública precisa realmente é de gestão. Há vários países que mostram que, com o 
mesmo investimento per capita do Brasil, é possível ter desempenho muito superior  
em educação.”
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Fernão Bracher (1935-2019): pai foi amigo e espelho profissional do presidente do Itaú
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opinião

Remoção de barreiras comerciais, parcerias estratégicas e a entrada do Brasil na OCDE 
são destaques de uma nova agenda de aproximação bilateral com os Estados Unidos

Benefícios mútuos

Plataforma de campanha do presidente Jair Bolsonaro, a aproximação diplomática entre o 
Brasil e os Estados Unidos era aguardada pelo mercado como um passo importante para 
a abertura comercial brasileira. O alinhamento brasileiro com o governo Donald Trump 
e a entrada do País na Organização para Cooperação e Desenvolvimento  Econômico 
(OCDE) podem reposicionar a presença do Brasil no comércio global, mas trazem desafios 
à competitividade das empresas nacionais no que tange, principalmente, ao ambiente 
regulatório e à infraestrutura. 

Para analisar como a relação entre o Brasil e os Estados Unidos pode contribuir para ambos os 
países, a CEO Brasil ouviu Luiz Pretti, presidente do Conselho de Administração da Câmara 
Americana de Comércio no Brasil (Amcham Brasil) e diretor-presidente da Cargill, e Durval Portela, 
sócio e líder de Consultoria Tributária e Societária da PwC Brasil. 

Quais setores industriais podem se beneficiar mais da aproximação 
diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos?

Luiz Pretti - Temos visto com otimismo a aproximação diplomática 
entre o Brasil e os Estados Unidos, o que gera um clima de 
confiança em todos os setores. Nesse sentido, o presidente Jair 
Bolsonaro demonstrou intenção de dialogar com os Estados Unidos 
a respeito da formação de um grupo de trabalho para tratar de um 
acordo de livre comércio, práticas de convergência regulatória e 
facilitação de comércio, todos temas de impacto multissetorial. 
Naturalmente, um acordo de livre comércio é um trabalho de 
muitos anos, que exige entendimentos prévios, como a própria 
convergência regulatória e a desburocratização das exportações  
e importações. 

Pelo que sabemos, o governo brasileiro está empenhado em colocar 
o primeiro tijolo dessa construção. A salvaguarda tecnológica para 
o uso da base de Alcântara (MA) pelo governo americano vai trazer 
muitas oportunidades na área de defesa e dar um belo impulso ao 
programa espacial brasileiro. É um cenário promissor para transferência e 
desenvolvimento de tecnologias. O setor de infraestrutura atrai particular 
interesse. Muitas empresas americanas já atuam no País nos setores de 
energia, petróleo e gás. Mas, assim que as condições de investimento se 
apresentarem mais estáveis, não só companhias americanas mas de todo o 
mundo vão aumentar o interesse em participar do desenvolvimento  
da infraestrutura brasileira. 

Luiz Pretti, presidente 
do Conselho de 
Administração da 
Câmara Americana de 
Comércio no Brasil e 
diretor-presidente  
da Cargill
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Durval Portela - O Brasil ainda é um país de economia fechada, que 
segue com um modelo econômico baseado na ideia de que políticas de 
forte protecionismo comercial favoreceriam a indústria nacional, ao passo 
que o ambiente produtivo e de negócios do País carece de medidas 
estruturantes que, ao contrário, promovam a inserção da indústria nacional 
de forma competitiva nas cadeias globais de valor. Essas medidas vão 
desde a necessidade de maior segurança jurídica no ambiente de negócios, 
passando por pesados investimentos em infraestrutura, sobretudo de 
capacitação da logística, até a necessidade de modernização do nosso 
sistema tributário e, justamente, do fortalecimento das relações bilaterais 
com países com os quais ainda não estamos negociando nessas bases, 
como é o caso dos Estados Unidos.

Uma maior aproximação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, 
que possibilitasse a celebração de acordos bilaterais na área do comércio 
exterior, de investimentos e que evitasse a dupla tributação de suas 
empresas multinacionais com presença em ambos os países, teria o 
potencial de alavancar, em muito, o ambiente de negócios do nosso 
País como um todo. Com base em estudos promovidos pela CNI e 
pela Amcham, os segmentos empresariais com maior potencial para se 
beneficiarem dessa aproximação são os de alimentos em geral, madeira, 
calçados, químicos, veículos automotores e peças para a indústria 
automobilística, maquinário, aviões e peças para a indústria de aviação, 
entre outros.

Durval Portela, sócio 
e líder de Consultoria 
Tributária e Societária  
da PwC Brasil
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Barreiras à inserção do Brasil nas cadeias globais de valor
Pesquisa da Amcham, realizada em 2018, com 130 executivos de empresas brasileiras e multinacionais

Fonte: Amcham Brasil

31% 25%

13%

insegurança jurídica e normativa 
para investimentos

falta de acordos comerciais ou 
de investimentos

ausência de estímulos à 
internacionalização de empresas e de 

financiamento e garantia às exportações 

27%
custos pouco competitivos

É possível um relacionamento bilateral positivo para ambos os países?

Luiz Pretti - O relacionamento bilateral com os Estados Unidos não só é possível mas 
também estratégico. É uma parceria que vai além do comércio. Os Estados Unidos são 
o nosso principal comprador de manufaturados e semimanufaturados. O volume de 
investimentos americanos no Brasil é de US$ 270 bilhões, gerando 600 mil empregos.

É uma relação de ganha-ganha. Veja o caso da Embraer, recentemente comprada pela Boeing. 
Pelo acordo, a Embraer continuará atuando em aviação executiva, área na qual é reconhecidamente 
uma das melhores do mundo, e também em defesa e segurança. A associação com a Boeing 
vai possibilitar à Embraer ganhos operacionais, além de acesso facilitado a novos mercados e 
tecnologias. Isso mostra que temos empreendedores muito competitivos. Os Estados Unidos 
também têm muito a ganhar com o sucesso do Made in Brazil. 

Durval Portela - Os Estados Unidos representam o segundo destino das exportações 
brasileiras de produtos manufaturados, com um valor de cerca de US$ 15 bilhões, 
correspondendo a 56% do total exportado em 2017. Na dimensão de investimentos diretos ou 
FDI - Foreign Direct Investments, seguem como o maior investidor no País. Nesse contexto, 
mais do que possível, é muito importante estabelecer um relacionamento bilateral positivo para 
os dois países. E, ao que tudo indica, há disposição de ambos os governos nessa direção.

Além de acordos que reduzam ou eliminem barreiras comerciais, seja no âmbito tarifário, 
seja no de pautas de produtos, dois elementos ganham especial relevância. O primeiro deles 
é o acordo para evitar a dupla tributação sobre a renda e o lucro, os chamados ADTs, cujas 
discussões e negociações com os Estados Unidos datam de 1967. Tudo indica que agora há 
efetiva motivação para a celebração de um ADT que assegure tributação única sobre o lucro 
e isonomia para as empresas com presença em ambos os países. Um dos pontos de entrave 
para chegar a esse acordo é o fato de as autoridades brasileiras adotarem ou interpretarem os 
ADTs de forma muito própria, sem seguir a convenção-modelo da OCDE, o que nos remete ao 
segundo elemento importante dessa agenda: o ingresso do Brasil na OCDE. 
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O presidente Trump manifestou disposição em apoiar a entrada do Brasil no clube dos países 
desenvolvidos. Seguramente, essa ascensão colocará o País no âmbito das melhores práticas 
regulatórias do mundo. Contudo, será necessária uma série de ajustes em nossas normas e 
regulamentos, sobretudo na área tributária, a exemplo das nossas regras atuais de Preços 
de Transferência, baseadas em margens fixas predefinidas, e não nos riscos e benefícios da 
efetiva atividade econômica da empresa.

Para a economia e o governo dos Estados Unidos, qual é a importância 
de fortalecer as relações bilaterais com o Brasil e outros países em  
desenvolvimento? 

Luiz Pretti - Um país do tamanho e com a capacidade de consumo do Brasil atrai naturalmente o 
interesse do mundo para negócios. O mercado consumidor brasileiro é o maior da América Latina, 
superando o de muitos países somados da região. Investir no Brasil faz todo o sentido. Tanto é que 
as principais companhias americanas estão operando no Brasil, gerando empregos e trazendo 
tecnologias. E muitas outras estão esperando para investir aqui assim que deixarmos nosso 
ambiente de investimentos, de logística e fiscal mais favoráveis.

Além disso, estudo patrocinado pela Amcham e elaborado pela Fundação Getulio Vargas em 
2015 demonstra que, na hipótese de realização de um amplo acordo comercial entre o Brasil e 
os Estados Unidos, existem impactos positivos no PIB e na geração de empregos em ambos os 
países. A eliminação de 100% das tarifas com os Estados Unidos aumentaria as exportações do 
Brasil em 6,5% até 2030, enquanto as importações cresceriam 4,7% no mesmo período. Apenas 
esse impacto positivo representaria um acréscimo de 0,44% no PIB até 2030. Ainda conforme o 
estudo, a perspectiva de um acordo envolvendo também a eliminação de 40% das barreiras não 
tarifárias teria como impacto um aumento de 1,4% no PIB brasileiro até 2030.

Durval Portela - Em comparação com México, China, Índia, Turquia e África do Sul, o Brasil foi 
a economia emergente que mais aumentou seus fluxos de investimento para os Estados Unidos 
entre 2001 e 2012, sendo que as subsidiárias brasileiras naquele país exportam cerca de US$ 
5,6 bilhões em produtos e serviços para outros países. Esses dados caracterizam o Brasil como 
um parceiro histórico nas relações comerciais e econômicas com os Estados Unidos. Com as 
perspectivas de retomada do crescimento econômico brasileiro, certamente há interesse em 
tornar mais fluidas e dinâmicas as relações comerciais com o Brasil, viabilizando um ambiente de 
negócios favorável às operações e aos investimentos de empresas americanas em um dos mais 
promissores mercados emergentes do mundo. 
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Quais poderiam ser as principais barreiras para essa aproximação? 

Luiz Pretti - Precisamos de pensamento de longo prazo e políticas de Estado para aumentar 
a participação do Brasil no comércio exterior. E, nesse contexto, criar bases sustentáveis de 
aproximação com os Estados Unidos. Temos de lembrar que o Brasil tem uma participação muito 
pequena no comércio internacional. Nossas trocas comerciais com o mundo equivalem a 1,2% do 
total. Se considerarmos a nossa participação em manufaturados, cai para 0,8%. Isso mais do que 
justifica uma parceria comercial mais ampla com os Estados Unidos, maior mercado consumidor 
do mundo e nosso segundo maior parceiro comercial.

Durval Portela - As principais barreiras são aquelas relacionadas às atuais adversidades do nosso 
ambiente de negócios e que precisam ser superadas com medidas mais estruturantes. Por exemplo, 
a nossa legislação de restrição ao investimento estrangeiro no País, as tarifas de importação, o 
ambiente regulatório excessivamente burocratizado, além do nosso sistema tributário extremamente 
complexo, podem ser vistos como barreiras protecionistas. É imperiosa uma reforma tributária 
no País que vise promover uma revisão profunda na tributação da renda corporativa, nos nossos 
tributos sobre bens e serviços e que coloque o nosso custo de compliance tributário em linha 
com aceitáveis padrões internacionais. Em um ambiente de maiores oportunidades e também de 
competitividade com o mercado americano, a empresa nacional precisará de uma legislação muito 
mais racional e alinhada com as práticas internacionais em relação à tributação de lucros auferidos 
no exterior.  

Comércio exterior impulsiona transformação econômica do País

Prioridades do governo quanto ao comércio exterior

Fonte: Amcham Brasil

56% 51%

4%

postura mais ativa de diálogo com os EUA simplificação e desburocratização das 
operações essenciais de comércio exterior

políticas públicas para ampliar 
investimentos de empresas brasileiras  
no exterior

20%
identificação e eliminação de barreiras 
comerciais para o acesso aos mercados
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ensaio

Gigantes de tecnologia e varejo, como Apple e Amazon, investem em mídia e 
entretenimento e ampliam a guerra do streaming, impondo desafios a essa indústria  
no Brasil e no mundo

A nova era do conteúdo

O ano de 1982 foi marcante para a The Coca-Cola Company. Após uma década desafiadora 
em termos de expansão dos negócios, a empresa tinha um novo CEO – o cubano Roberto 
Goizueta, que comandaria o grupo até sua morte, em 1997 – e duas apostas para reverter 
a maré de resultados financeiros apenas medianos: a Diet Coke e o cinema. Naquele ano, a 
gigante global de bens de consumo adquiriu o tradicional estúdio Columbia Pictures por  
US$ 750 milhões. A aposta alcançou sucesso imediato, com o lançamento de franquias que 
caíram no gosto do público, como Os Caça- Fantasmas e Karatê Kid.

Parecia a receita perfeita para o sucesso. De um lado, um produto novo para atender à 
demanda crescente de um público cada vez mais preocupado com a saúde e com o  
bem-estar. De outro, o investimento em produção de conteúdo em um momento em que 
cresciam de forma exponencial nos Estados Unidos a TV a cabo e o mercado de home video. 
A aquisição da Columbia também significava uma presença da marca na televisão, com 
programas de sucesso, como Jeopardy! e Wheel Of Fortune – a unidade de negócios chegou 
a ser a segunda mais lucrativa da companhia.

Mas veio o ano de 1987 e a grande aposta do estúdio naquele ano, a comédia de ação Ishtar, 
que tinha no elenco estrelas como Warren Beatty e Dustin Hoffmann, foi um fracasso de 
público e crítica. A produção gerou um prejuízo de mais de US$ 40 milhões para os cofres da 
Columbia – que pouco tempo depois seria colocada à venda – e muita publicidade negativa 
para a Coca-Cola. Terminava ali a aventura da empresa no cinema.

Tim Cook, CEO da Apple: investimento bilionário no mercado 
de streaming foi anunciado em março, seguindo os passos de 
gigantes como Disney e Amazon
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Pouco mais de 30 anos depois, o mundo vive uma escalada de consumo de mídia ainda 
mais intensa, e foi a vez da arquirrival Pepsi decidir lançar um longa-metragem. A comédia 
de esportes Uncle Drew, que levou para as telas um personagem criado pelo jogador da 
NBA Kyrie Irving para uma série de comerciais que fizeram sucesso nas mídias sociais, teve 
desempenho modesto nas bilheterias e não aponta para um compromisso da PepsiCo com 
a sétima arte semelhante ao que a Coca-Cola assumiu em 1982. Mas é indicativo de uma 
tendência que deve acirrar ainda mais a disputa pelo mercado global de mídia: a produção 
direta de conteúdo por conglomerados de diversos setores da economia, em especial do 
mercado de tecnologia.

Ainda em 2019, a Apple lançará oficialmente o peso da marca mais valiosa do mundo no 
mercado de produção de conteúdo. A companhia anunciou recentemente parcerias com 
grandes nomes de Hollywood para produções originais no Apple TV+, serviço de streaming 
com investimento que superará os US$ 2 bilhões. Outros grandes players, como Amazon 
e Disney, também já disputam o mercado de streaming, ao lado de concorrentes como a 
NBC Universal e a CBS, que deverão lançar plataformas digitais para se posicionar na era 
do consumo on demand. No ano passado, a empresa de telecomunicações AT&T concluiu a 
compra do grupo Time Warner (controlador de canais como HBO e CNN) por US$ 85 bilhões.

Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Marc Benioff, fundador da Salesforce, também 
decidiram investir no jornalismo com a compra do jornal Washington Post e da revista Time, 
respectivamente. No Brasil, o BTG Pactual adquiriu a revista Exame, e a XP Investimentos 
é dona do portal Infomoney. A Apple, por sua vez, aposta em um modelo de marketplace 
de notícias, um serviço recém-lançado para os usuários de iPhone em que, por meio do 
pagamento de uma única taxa mensal, tem-se acesso a publicações de várias partes  
do mundo. 

Seja no entretenimento, seja no consumo de notícias, o paradigma a ser alcançado é o modelo 
de vídeo sob demanda da Netflix. A empresa, que nasceu como um serviço de entrega de 
DVDs, divulgou seu balanço financeiro do primeiro trimestre de 2019, revelando ter superado 
os 9 milhões de usuários nos primeiros três meses do ano, com crescimento de 22% em sua 
receita na comparação com o período anterior e alcançando a marca de US$ 4,52 bilhões em 
faturamento, valor acima das projeções de mercado.
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Streaming em alta no Brasil

Expansão: 9,4% CAGR

 
2017

US$ 498 
milhões

US$ 782 
milhões

2022

Fonte: PwC Global Entertainment & Media Outlook 2018–2022

Insights para o Brasil

O Brasil é o maior mercado de TV paga da América Latina, respondendo por 44% da receita da 
região, mas dados da 19° Pesquisa de Mídia e Entretenimento da PwC Brasil mostram que a TV 
por assinatura, como em outras partes do mundo, está perdendo espaço para os serviços de 
streaming. Em 2017, o Brasil representava o nono maior mercado de streaming global com  
US$ 498 milhões em receita de vídeo on-line. Em 2022, a expansão adicional deve chegar a 9,4%, 
produzindo uma receita total de US$ 782 milhões.

Não por acaso, o Grupo Globo, maior conglomerado de mídia da América Latina, vem 
unificando negócios para se transformar em uma “media tech”, e lançou sua plataforma sob 
demanda, o Globo Play. O Grupo Record, por sua vez, lançou o PlayPlus, um marketplace de 
streaming e vídeos on demand.  

O avanço expressivo de novos entrantes nesse mercado aponta para uma tendência já 
presente em toda a indústria de mídia e entretenimento: a convergência. Nos negócios, essa 
convergência se dá em um modelo full service, em que os participantes atuam de forma 
simultânea como produtores, distribuidores e varejistas de conteúdo.  Os impactos dessa 
convergência se refletem em consumidores sempre conectados, novos fluxos para fontes 
de receitas em mídia e entretenimento, acesso majoritariamente por dispositivos móveis e 
serviços customizados via tecnologia, como data analytics.

O mercado brasileiro tem suas características próprias e demandas estratégicas adequadas 
aos desafios regulatórios e tributários locais. Alguns fatores, no entanto, podem nortear os 
participantes atuais e possíveis novos entrantes do mercado de mídia e entretenimento. 
Nos próximos cinco anos, a mobilidade, a alta velocidade e o streaming devem continuar 
direcionando, mas não vão definir o setor. Modelos híbridos, que atendam ao digital sem 
perder o contato com o público nas plataformas tradicionais, terão mais chance de sucesso.
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Apenas fragmentar a audiência não será suficiente. Entender a geografia e a cultura das regiões 
em um país continental será vital para definir conteúdo e distribuição. O uso de dados, aliado a 
métricas de retorno e alcance de escala, pode impactar positivamente a experiência do usuário 
e o interesse dos anunciantes. Por sua vez, as parcerias, fusões e aquisições acontecerão de 
forma mais rápida, tornando mais difícil a diferenciação de players e papéis na indústria.

Nesse cenário, o nível de confiança será vital para o setor, determinando a habilidade das 
organizações de atrair e manter receitas. A construção dessa confiança impõe desafios às 
empresas no cuidado com  tratamento de dados e contribuições das marcas à sociedade por meio 
de políticas de responsabilidade social.

Apple, Amazon, Disney, Globo e Netflix. Estas e muitas outras organizações de diferentes 
portes já redesenham o mercado de entretenimento digital direcionadas pelo engajamento do 
consumidor. Cada vez mais, conceitos como convergência, conexão e confiança precisarão 
ser pensados de forma holística pelas empresas em diferentes indústrias, em busca de novas 
fontes de receitas e adaptação a um mundo com consumidores em rápida evolução. 
 
Por Sérgio Alexandre, sócio e líder de Digital da PwC Brasil

“Modelos híbridos, que atendam ao 
digital sem perder o contato com o 
público nas plataformas tradicionais, 
terão mais chances de sucesso” 
Sérgio Alexandre, sócio e líder de Digital da PwC Brasil

Sérgio Alexandre, sócio e líder de Digital  
da PwC Brasil
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Expansão de dados até 2022

Nos próximos quatro anos, o volume de dados utilizados em E&M no Brasil crescerá 22% ao ano

dos domicílios conectados dos dados para assistir a vídeos

 41%  66%

de penetração da internet móvel de aplicativos baixados

 82%  7milhões

consumidos em E&M dos dados consumidos na banda  
larga móvel

 52 terabytes  57%

Fonte: PwC Global Entertainment & Media Outlook 2018–2022
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pesquisa

Em um cenário de empoderamento crescente dos consumidores, uma nova métrica 
introduzida pela PwC indica uma tendência para medir e acompanhar o sucesso  
das organizações

O retorno da experiência

Em 1994, ano de lançamento do primeiro smartphone — o Simon, da IBM, que unia telefonia 
celular e computação —, era difícil compreender o impacto que a invenção traria para países, 
indústrias e relações sociais. O advento do smartphone tornou possível na palma da mão 
conhecer novos produtos, encontrar opiniões de outros usuários, realizar pagamentos e 
agendar quando e onde se deseja receber uma compra. Esse processo, que pode levar 
apenas alguns segundos, se resume na experiência do usuário. 

Pouco mais de 20 anos depois do primeiro smartphone, entender como os investimentos 
relacionados à experiência do usuário interagem com o crescimento das organizações  
tornou-se crucial para a eficiência dos negócios. Por isso, com base na análise sistêmica dos 
dados da Global Consumer Insights Survey (GCIS) de 2019, a PwC introduziu neste ano uma 
nova métrica para ajudar as empresas que esperam investir nas experiências de seus clientes 
para fortalecer suas marcas: o Return on Experience (ROX). 
 
Segundo a pesquisa global da PwC, realizada com mais de 21 mil pessoas, sobre os hábitos 
de consumo em 27 países, metade dos consumidores brasileiros realizam compras via 
smartphone pelo menos uma vez por mês, e, nas lojas físicas, 60% consideram a utilização 
de meios de pagamento mais ágeis (sem filas e com o telefone celular, por exemplo) como a 
prioridade na melhora da experiência de consumo. 

“Quando se trata de inovação na experiência do usuário, as organizações, em geral, adotam 
abordagens isoladas. Concentram esforços em medir seu retorno sobre investimentos (ROI) 
em publicidade, novas tecnologias, sistemas de TI etc., mas não direcionam sua atenção 
para avaliar o real retorno dos investimentos como um todo nas experiências dos seus 
consumidores”, comenta Ricardo Neves, sócio e líder de Varejo e Consumo da PwC Brasil.

Alguns imperativos podem ajudar as organizações que desejam melhorar o seu ROX. A 
análise da PwC mostra que a experiência do colaborador também faz parte dessa equação. O 
consumidor não terá uma experiência positiva se o colaborador da organização não tiver boas 
experiências no trabalho. 

Nesse caso, as redes sociais podem ser mais do que canais para ofertas e compras. 
Elas podem ser utilizadas para criação de propósito nas organizações. Afinal, é 
importante criar consumidores e colaboradores em comunidades com propósito.
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Com a análise do comportamento, e não de perfis demográficos, as organizações podem 
criar soluções personalizadas, oferecendo “momentos mágicos aos seus clientes. “Em um 
ecossistema em que o concorrente mora no site ao lado, a observação do comportamento do 
consumidor é crucial para uma entrega de serviços e produtos que tenham valor, fidelizem e 
gerem confiança na marca”, avalia Neves.

O uso e o tratamento de dados do consumidor também devem ser guiados por ética e 
respeito. A GCIS aponta que os consumidores podem migrar suas compras para marcas que 
sejam mais transparentes em relação ao uso e à proteção de dados pessoais.

O sócio da PwC destaca: “Hoje há mais escolhas, há mais de tudo. Você pode conquistar 
clientes na loja física ou via e-commerce compreendendo o que eles desejam experimentar e 
oferecendo possibilidades para alcançar esse desejo, o que pode ser pela navegação intuitiva, 
pela abrangência e qualidade da seleção, pelo preço ou pela exclusividade. E isso não  
se restringe ao varejo, mas é válido para indústrias como as de saúde, turismo ou de  
serviços financeiros”.

Loja do Pão de Açúcar em São Paulo: o grupo tem um dos mais bem-sucedidos programas de fidelidade  
do Brasil, o Cliente Mais, e aposta no aprimoramento da experiência do consumidor
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Experiência on-line
 
A análise da PwC, lançada anualmente em junho, mostra que 60% dos entrevistados no Brasil 
estão muito propensos a fazer compras on-line de itens e produtos do setor de alimentação, 
ante 50% da média global. Entre 2014 e 2019, o comércio de mantimentos via canais digitais 
cresceu de 6% para 17% no País. “Apesar de registrar um percentual de vendas ainda inferior 
em relação a outras categorias, como eletrônicos e produtos de beleza, observamos há alguns 
anos um crescimento no interesse do brasileiro pela compra de alimentos on-line. É um setor 
que tem demanda para crescer nos próximos anos”, explica Neves.

Os números do principal varejista de alimentos do País confirmam as oportunidades de 
expansão do setor. Com mais de 2 mil lojas no Brasil e responsável por empregar mais de 140 
mil pessoas, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) viu crescer em 63,5% as vendas de dois de seus 
principais e-commerces (Pão de Açúcar e Clube Extra) no quarto trimestre de 2018 em relação 
ao mesmo período do ano anterior. Apesar do principal canal em volume de vendas ainda ser 
a loja física, o tíquete médio no e-commerce das marcas é quase seis vezes maior. 

Peter Estermann, CEO do GPA, acredita que um dos desafios centrais do setor seja como 
atender com excelência o consumidor, independentemente do canal escolhido para o 
consumo. “De modo geral, acredito que o ponto crucial dessa discussão é saber que o 
consumidor não se relaciona com o canal, e sim com a marca. Isso é um dado extremamente 
importante que direciona todo o planejamento estratégico da companhia para atender o 
cliente, seja qual for o canal que ele escolha usar.”

A estratégia utilizada pelo GPA para atender às mudanças no consumo foi a criação de um 
departamento transversal, a diretoria de Transformação Digital, que reúne todas as frentes 
de negócios e impulsiona o processo de transformação digital do grupo. Segundo o CEO 
da companhia, as iniciativas do GPA são sempre orientadas por customer relationship 
management (CRM) e análise de dados, permitindo um maior entendimento do consumidor e 
de sua jornada de compra. “Nesse processo, a transformação digital é um meio”, avalia. 

No setor alimentar, a velocidade da transformação digital vivida pelo GPA é refletida nos 
programas de fidelidade, aplicativos e outros programas voltados para o consumidor, como 
o Meu Desconto, que impactaram a forma como o grupo oferece ofertas personalizadas e 
compartilha informações de hábitos de consumo com parceiros comerciais. “Somos líderes 
no e-commerce alimentar, mas esse negócio ainda tem desafios estruturais importantes 
se pensarmos, por exemplo, na logística de um País com dimensões continentais. Temos 
trabalhado para fortalecer essa posição de liderança, promovendo uma remodelação dos 
sites, ampliando a oferta de serviços multicanal, como o Clique e Retire no delivery ou o Pão 
de Açúcar Adega”, explica Estermann.

Para o CEO do GPA, a principal mudança para as organizações ainda é cultural. 
“Ter uma empresa que nasce 100% digital é totalmente diferente de você adaptar uma 
operação a um processo digital. No caso do negócio alimentar, a inovação está no DNA  
da companhia, e temos iniciativas bastante robustas e já consolidadas que nos permitem  
oferecer diferenciais importantes. No negócio de não alimentos, o ponto de maturação  
é bastante diferente do alimentar. A barreira do físico e do on-line já desapareceu há  
muito tempo”, afirma.
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“Não importa se a sua organização está 
na indústria de bens de consumo, saúde, 

automobilística ou de serviços financeiros, 
oferecer uma experiência de alto nível será 

a sua vantagem competitiva” 
 

Ricardo Neves, sócio e líder de Varejo 
e Consumo da PwC Brasil
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O salto das compras via smartphone

Com qual frequência você adquire produtos usando os seguintes canais de compra? Não considere 
compras de alimentos. 

2013

70%

68%

15%

20%

62%

59%

50%

29%

2019

lojas físicas

on-line via PC

on-line via smartphone

on-line via tablet









Fonte: PwC, Global Consumer Insights 2019, Q.7. Nota: O gráfico representa a soma das respostas “diariamente”, 
“semanalmente” e “mensalmente”.
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Compra consciente
 
A responsabilidade social na hora do consumo também está na mesa dos brasileiros: 69% dos 
entrevistados estão dispostos a pagar mais por um alimento se ele for orgânico, 64% se for 
produzido localmente e 50% por uma embalagem sustentável. Considerando outras categorias 
de produto, 52% gastariam mais recursos em produtos produzidos eticamente (mão de obra) e 
sustentáveis em relação aos recursos naturais. 

No plano nacional, os consumidores estão dispostos a despender mais recursos em troca 
de agilidade na entrega: 55% aceitam pagar mais para receber suas compras em até dois 
dias úteis. Após a compra on-line, a prioridade para os brasileiros é receber o produto o mais 
rápido possível (69%) ou saber a data exata da entrega no momento da compra (68%). A 
devolução gratuita (65%) também é apontada como uma das principais demandas entre os 
entrevistados locais.

Melhor experiência do cliente, mais impacto sobre o consumo

Qual desses atributos melhoraria significativamente a sua experiência de compras na loja? 

58% Brasil vs. 50% Global  
Métodos de pagamento rápidos e fáceis  
(incluindo pagamentos móveis e sem contato humano) 

54% Brasil vs. 50% Global 
Vendedores com um profundo conhecimento dos produtos 
 

43% Brasil vs. 34% Global 
Wi-Fi na loja com login simples e rápido 






Fonte: PwC, Global Consumer Insights 2019, Q.10. Base Global: 21.480, Base Brasil: 1.016

“Atender o 
consumidor 
com excelência, 
independentemente 
do canal escolhido, 
é um desafio que 
exige uma mudança 
cultural enorme”
Peter Estermann, CEO do GPA
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“O impacto fiscal da 
reforma da Previdência 
inferior a R$ 700 bilhões 
em dez anos já não será 
suficiente para cumprir 
a regra do teto nos 
próximos anos”
Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos

entrevista

Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos, defende uma participação ativa 
de líderes empresariais na agenda de reformas do País, diante do risco de atraso na 
recuperação da economia brasileira

Otimismo cauteloso

As expectativas para 2019 seguem positivas para a economia brasileira, mas o cenário ainda 
é de cautela. A agenda econômica adotada durante o governo Michel Temer pavimentou o 
caminho para a retomada dos investimentos e para a solvência das contas públicas, mesmo 
diante de um tímido desempenho dos indicadores socioeconômicos em 2018. Em março, a 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revisou a previsão de 
crescimento econômico do Brasil para 1,9%, um indicativo de expansão enxuta em relação 
ao 1,1% observado no ano anterior. Essa pequena melhora, no entanto, é refém de avanços 
políticos nas reformas urgentes para o País, em especial a da Previdência, ainda incertos.  

Economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif avalia que a necessidade de uma reforma 
da Previdência já é consensual para a classe política e, apesar da falta de experiência do 
governo atual, a direção da política econômica ainda é correta e pode impactar positivamente o 
crescimento brasileiro. “Se for abraçada pelos agentes políticos uma agenda de continuidade, 
poderemos nos surpreender com a capacidade de reação da economia brasileira”, avalia.

Doutora em Economia pela Universidade de São Paulo (USP), Zeina Latif acredita que o 
ciclo de desaceleração global — que também impõe desafios ao contexto local — ainda 
não chegou ao fim. Em entrevista à CEO Brasil, a economista compartilha reflexões sobre o 
cenário macroeconômico do País e fala sobre os desafios e o papel dos líderes de negócios 
na conjuntura nacional.
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Impacto da reforma da Previdência no PIB

Expectativa média de crescimento do PIB com e sem aprovação integral da Nova Previdência 

Com aprovação integral

Sem aprovação integral

2020 
  3,50%

2022 
  1,00%

2021 
  3,45%

2021 
  0,75%

2022 
  3,00%

2020 
 0,50%



Fonte: Boletim Prisma Fiscal - Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia



Em relação à economia, que avanços podemos identificar no País apesar 
da instabilidade política dos últimos quatro anos?
 
Nós tivemos uma renovação na política, mas isso não significa que a gente precise de uma 
renovação na política econômica. É preciso dar continuidade à política econômica do governo 
Michel Temer, que interrompeu o ciclo anterior. A contribuição de Temer foi importante para o 
País em três aspectos. O primeiro é a mudança da política econômica, saindo de um mundo 
de estímulos excessivos, descuido com a inflação e ausência de agenda microeconômica. 
A segunda questão foram as reformas estruturais aprovadas. Ironicamente, um presidente 
sem popularidade foi um dos mais reformistas e isso é um lembrete importante: presidente 
não precisa ter popularidade para fazer reforma, precisa saber dialogar com o Congresso. 
E o terceiro aspecto é a mudança no debate econômico, colocando para a opinião pública 
a necessidade de uma reforma da Previdência. Isso foi tão importante que, na campanha 
eleitoral, ninguém negou a necessidade da reforma. A classe política entendeu que não dá 
para ficar sem essa reforma e que nesse cenário iríamos caminhar para um quadro  
de ingovernabilidade. 

Quais são os maiores riscos e desafios em relação à aprovação de 
reformas, em especial ada Previdência? 

Fazer reforma estrutural não depende da boa vontade do presidente, é uma questão de 
capacidade política. Portanto, o risco é ter uma reforma desidratada no segundo semestre, 
porque a fraqueza da economia tem impacto na política e no Congresso. Tudo isso coloca 
o mercado financeiro em compasso de espera. Claro que há setores da economia em que 
o impacto é menor, mas esse risco é concreto. O quadro geral é de quase estagnação da 
economia e, até que se tenha a reforma da Previdência, é preciso ter cautela. O corte na 
taxa de juro não foi suficiente para uma recuperação cíclica. A economia neste ano ainda é 
de baixo crescimento.

Por outro lado, um cenário extremo, sem reformas, com recessão e inflação, taxa de 
câmbio em ascensão, taxa Selic elevada e economia em um quadro recessivo, é pouco 
provável. O debate está mais maduro no Brasil e o colapso não interessa a ninguém. 
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Existe sensibilidade sobre a necessidade de fazer a reforma, então alguma coisa vai sair. O 
risco que corremos é ela demorar e ser tímida. Um impacto fiscal inferior a R$ 700 bilhões 
em dez anos já não será suficiente para cumprir a regra do teto nos próximos anos. Outras 
medidas de ajuste fiscal para estabilidade da dívida pública serão necessárias. 

Uma reforma tímida poderá ajudar pouco os estados brasileiros?
 
Os estados estão quebrados. Uns mais, outros menos. Metade do nosso funcionalismo 
tem mais de 50 anos e os gastos com aposentadorias vão explodir. Dois terços da folha do 
funcionalismo, em média, entre ativos e inativos, são compostos de policiais e professores, que 
se aposentam, em média, aos 49 anos. Nos estados, a cada dez funcionários públicos na ativa 
há nove inativos. Se ocorrer uma reforma tímida, não se conseguirá oferecer uma luz no fim do 
túnel aos estados. Nenhuma reforma vai resolver tudo, outras medidas terão que vir, mas o risco 
fiscal vindo dos estados é grande. Sem reforma não tem nem início de conversa. 

Quais os principais pontos, na sua avaliação, de uma agenda ideal para  
o crescimento do País?
 
A reforma tributária que, felizmente, está sendo tocada pela Câmara é um ponto crucial. 
O governo não tem uma agenda clara sobre a questão tributária e a Câmara está mais 
avançada no tema. Esse seria um passo importante para reduzir o custo Brasil, melhorar a 
competitividade e gerar crescimento econômico. Há a necessidade de uma agenda que paute 
a redução da insegurança jurídica e a simplificação de regras, com marcos regulatórios para o 
setor de infraestrutura. Seria uma agenda muito ligada à regulação e à forma como o Estado 
atua na economia. Essa agenda de ação do Estado é essencial. A reforma da Previdência não 
é o que vai fazer o Brasil crescer, mas será o alicerce. Sem ela não há como discutir outras 
reformas, porque estaríamos discutindo o retorno da inflação e da taxa Selic em dois dígitos. 

As expectativas globais também não são positivas, mas há muita 
esperança em relação a um novo posicionamento do Brasil no  
comércio exterior.
 
No plano global, há uma desaceleração em curso que ainda não se completou, mas há 
quem entenda que o pior já passou na China. Se isso for verdade, começamos a ter um 
cenário mais animador para o comércio mundial. Se o comércio mundial melhora, todos 
melhoram. Ainda deveremos ter mais desaceleração pela frente. Os indicadores que 
saíram da China ainda são muito incipientes. Esses estímulos todos que a China tem feito 
são para conter a desaceleração e já começam a funcionar, mas muitos têm uma eficácia 
questionável, porque há fatores que limitam o crescimento do País. Como a China está 
muito voltada para resolver suas questões internas, o investimento direto chinês no mundo 
caiu 40%; no Brasil essa queda foi de 75%. 

Sobre a guerra comercial, há incentivos dos dois lados: a China precisa resolver o conflito 
porque está prejudicando seu crescimento e Trump já está de olho nas eleições e precisa dar 
uma resposta aos seus eleitores. Todos têm interesse, mas há ressalvas. Não quer dizer que, 
saindo um acordo, automaticamente todas as tarifas serão eliminadas. Provavelmente, haverá 
um cronograma a cada etapa negociada. Outra questão importante é o incômodo que existe nos 
Estados Unidos com o protagonismo que a China vem construindo no campo da tecnologia. A 
China deu um salto tecnológico impressionante, tem escala e essa pressão sob as empresas 
americanas para não fazer negócios na China vai continuar, porque a visão não é apenas de 
Trump, mas também do Congresso americano.
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Em que medida o capital privado pode colaborar para a aprovação  
da reforma da Previdência e para a agenda de reformas do País?
 
As lideranças do setor privado precisam aprovar publicamente e cobrar em Brasília a reforma 
da Previdência, se possível também abrindo canais com seus funcionários, ajudando na 
comunicação com a sociedade. As lideranças do setor produtivo têm de apoiar e cobrar a 
reforma da Previdência e outras medidas que virão. 

Suas menções sobre a necessidade de um choque civilizatório no 
Brasil são recorrentes. Como esse choque poderia elevar o País a outro 
patamar de desenvolvimento?
 
É importante analisar algumas recorrências presentes na experiência internacional. 
Geralmente, o crescimento de um país está associado à democracia e à participação ativa 
da classe média influenciando a agenda política. Nós somos um País que ainda não chegou 
lá nesses dois quesitos. Tivemos avanços, mas ainda não somos muito bem colocados nos 
rankings de democracia e de participação social. Isso significa que a responsabilidade da elite 
do País aumenta, no sentido de não apenas apoiar reformas mas também exercer pressão. 

A elite tem a possibilidade de impulsionar a agenda de reformas. O Brasil passa por um 
momento bastante sensível, com uma economia que não se recuperou ainda da grande 
recessão, tem indicadores sociais em deterioração e reformas muito duras que precisam ser 
feitas para voltar a crescer. Não dá para olhar só um setor, o “meu setor”, e perder de vista 
as pautas da sociedade.

“O Brasil precisa de uma agenda que paute a 
redução da insegurança jurídica e a simplificação 
de regras, com marcos regulatórios para o setor 
de infraestrutura”

Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos
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Vivendo um momento de transformação, a Votorantim S.A. mantém a aposta em sua 
receita secular de sucesso, que une a gestão profissional atenta às mudanças do 
mercado a uma governança familiar pautada pela meritocracia e pela crença  
na inovação 

Evolução centenária

empresa

Um das mais tradicionais e bem-sucedidas organizações empresariais da história do Brasil, a 
Votorantim S.A. tem características essenciais às companhias familiares de sucesso: evolução 
constante e adaptação dos negócios e de sua governança aos desafios de diferentes momentos 
da economia. Fundada há 101 anos por Antonio Pereira Ignacio a partir de uma fábrica de 
tecidos no interior de São Paulo, a organização cresceu sob a liderança de José Roberto Ermírio 
de Moraes e, hoje, tem atuação em seis diferentes mercados, da geração de energia à produção 
de suco de laranja. Somente em 2018 registrou lucro líquido de R$ 2 bilhões, uma expansão de 
141% em relação ao período anterior, gerando quase 34 mil empregos diretos em 20 países. 

A evolução da governança da Votorantim S.A. é uma das características que permitiram a 
continuidade e o sucesso dos negócios. Aos 15 anos de idade, os futuros herdeiros começam 
formalmente a ser ensinados sobre os valores da empresa, a importância da união da família, 
sobre os negócios e a importância do desenvolvimento pessoal e profissional. Mas o ritual 
começa, na verdade, aos cinco anos de idade, com visitas das crianças aos locais de trabalho 
dos pais, para que eles vejam como funcionam as fábricas. Segundo o representante da 
quarta geração e membro do Conselho de Administração, José Roberto Ermírio de Moraes, o 
objetivo é torná-los bons acionistas. “Formar bons acionistas significa colocar a empresa em 
primeiro lugar, ter orgulho dela e acreditar nas estratégias de longo prazo”, afirma. 

Também membro da quarta geração e parte do Conselho de Administração, Cláudio Ermírio 
de Moraes acredita que o segredo de uma empresa como a Votorantim seja adaptar o modelo 
de governança a cada uma das fases vividas.  
 
“Quando você tem o fundador, é só ele, o modelo de governança é ele. Depois assumiram 
quatro irmãos, que instituíram sua própria governança e funcionou para eles. Estamos hoje 
trabalhando no Conselho de Família com os jovens para manutenção da união, da ética, 
dos valores. É uma grande engrenagem para um sonho comum. Esse é o nosso desafio e o 
segredo está em ter união familiar e um trabalho ativo com os mais jovens”, garante Cláudio. 
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Da esquerda para a direita, José Roberto Ermírio de Moraes, João Miranda e 
Cláudio Ermírio de Moraes: liderança compartilhada pela família e por executivos 
profissionais, com união de valores e visão de longo prazo
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A geração atual de acionistas tem 23 membros e a próxima já tem mais de 80. Os mais jovens 
têm todo o apoio da família para desenvolver suas habilidades, mas a escolha dos líderes do 
futuro da Votorantim segue critérios meritocráticos. Os herdeiros são incentivados a trabalhar 
fora das empresas da organização e a vencer em suas áreas de trabalho, legitimando-os 
como lideranças nos negócios capazes de representar a família. “Esse é um mecanismo que 
pacifica, pois você não precisa ficar tecendo juízo de valor o tempo todo sobre seus pares e 
cria condições para que todos se desenvolvam”, acredita o CEO João Miranda, há dez anos 
na Votorantim. 

Com três níveis de governança estabelecidos (holding Hejoassu, Votorantim S.A. e empresas 
investidas), a estrutura aperfeiçoada constantemente dentro e fora da família cria condições 
para negócios sólidos por mais 100 anos. “Uma empresa do porte da Votorantim nunca será 
tarefa de uma pessoa só. Nós defendemos uma liderança compartilhada pela família, pelos 
executivos, com união de valores e visão de longo prazo trabalhada em conjunto”, avalia 
José Roberto. 

Em transformação
A Votorantim passou por decisivos momentos da história econômica global e, em todos eles, 
pôde contribuir para o crescimento do Brasil, com a ampliação do parque industrial e com 
a manutenção de postos de trabalho. A companhia, assim como tantas outras, espera que 
as reformas da Previdência e do sistema tributário tragam um estímulo para o ambiente de 
negócios. “As reformas são vitais. Se elas andam, o País pode até ganhar tração de novo, os 
investimentos voltam e podemos ter um período de alívio”, avalia Cláudio. 

Mesmo em compasso de espera, a Votorantim promoveu transformações recentes 
importantes. O momento vivido pela empresa está fundamentado em três pilares: diminuição 
da volatilidade do portfólio de investimentos, entrada em negócios com fluxo de caixa mais 
estável e expansão para áreas geográficas com menor risco sistêmico. Medidas essas, 
segundo João Miranda, que têm por objetivo trazer mais equilíbrio aos negócios. “Nada aqui 
representa uma transformação disruptiva ou modismo. Toda decisão estratégica é muito 
pensada, trabalhada e aprofundada.”
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Parte dessas transformações se iniciaram no último ano. O centenário da empresa, em 2018, 
foi marcado por entradas e saídas de investimentos: combinação de negócios entre Fibria 
e Suzano, desinvestimentos nos negócios de aços longos, criação da joint-venture entre a 
Votorantim Energia e o Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) e a aquisição, em 
leilão, do controle acionário da Companhia Energética de São Paulo (Cesp). 

Atualmente a Votorantim S.A. tem seis empresas investidas: Votorantim Cimentos, Nexa, CBA, 
Banco Votorantim, Citrosuco e Votorantim Energia, o segundo maior trader de energia do 
mercado livre brasileiro. A Votorantim S.A. ainda avalia a entrada em novas áreas geográficas 
sem correlação direta com os países emergentes em que a companhia já atua. “Obviamente, se 
você já está em um país, tem presença e entende bem o mercado, a tendência é aumentar o que 
existe, mas essa pode não ser a resposta”, afirma o CEO. 

Com 60% do cimento ensacado vendido para pequenos comércios, a Votorantim Cimentos 
investe no relacionamento com varejistas e clientes como parte da estratégia de inovar nos 
negócios. Mas a busca pela superação da barreira da inovação é um dos desafios vividos por 
todas as empresas da Votorantim S.A. “Existe uma transformação impressionante de dentro 
para fora dos negócios. Isso é fundamental para lidar com um ambiente competitivo em que 
você não sabe se os seus produtos e serviços terão lugar no mercado em alguns anos. Isso 
cria um estado de alerta muito maior, uma dinâmica de avaliar o cenário de forma constante e 
tomar decisões consoantes com o futuro”, afirma João. 

Votorantim S.A: holding investidora opera em mercados diversificados, por meio de empresas líderes em seus 
setores, como Nexa Resources, Votorantim Energia e Votorantim Cimentos
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Votorantim: 101 anos em constante transformação

6 indústrias 20 países

+ 34 mil empregados
R$ 31,9 bilhões

BB+ S&P     
Ba2 Moody’s      
BBB - Fitch

R$ 6,9 bilhões R$ 2,5 bilhões



 

Receita líquida em 2018:

Ratings: EBITDA ajustado em 2018: CAPEX: 

Do interior de São Paulo a operações globais 

Potencial familiar
 
Segundo Carlos Mendonça, sócio da PwC Brasil e especialista em empresas familiares, 
uma das singularidades da Votorantim é a evolução da governança em consonância com 
os negócios, característica primordial, ao lado da diversificação, para a sobrevivência das 
empresas familiares. 

Mendonça avalia ainda que a coesão, a estratégia e um programa de sucessão bem elaborado 
são questões conectadas e cruciais para a longevidade desses negócios. “As empresas 
familiares estão entre as organizações mais relevantes do mundo. Representam de 70% a 
90% do PIB global, são as maiores geradoras de empregos. A força da economia está nessas 
empresas”, conclui.

João Miranda, CEO da Votorantim S.A.: o momento é de diminuição da volatilidade no portfólio de investimentos, 
entrada em negócios com fluxo de caixa mais estável e expansão para áreas geográficas com menor risco sistêmico 
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Votorantim 101 anos - Empresa Cidadã

Parceria pela Valorização da Educação (PVE) 
Programa que contribui para melhoria no Índice de Desenvolvimento do  
Ensino Básico (Ideb)

2018 - Implantação do PVE em 104 municípios onde prioritariamente empresas  
do portfólio da Votorantim estão presentes













Como parte da celebração de seu centenário, em 2018, a Votorantim ampliou a Parceria pela Valorização  
da Educação  e criou o Guia do Voto

+ de 180 mil 
downloads do aplicativo em menos de dois meses de campanha

+ de 5 milhões 
de visualizações de páginas entre portal e aplicativo

+ de 700 mil 
usuários participantes nas plataformas

Guia do Voto  
Iniciativa neutra ideologicamente e criada internamente pela Votorantim com 
colaboração do cientista político Humberto Dantas
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“Existe uma quebra de modelo 
mental com as novas gerações, 
mas até mesmo os mais velhos 
querem investir com impacto e 
performance financeira”
Célia Cruz, diretora executiva do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE)
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Os investimentos em negócios que resolvem problemas socioambientais crescem em 
todo o mundo, propondo novos desafios e oportunidades de rentabilidade e atraindo a 
atenção de family offices no Brasil

Performance de impacto

tendência

Eles não são filantropia, mas estão focados em empreendimentos que buscam justiça social 
e são pautados na medição de resultados e geração de capital. Os negócios de impacto 
buscam investimentos, mentoria e reconhecimento. Junto com esse movimento, vemos uma 
migração dos empreendedores sociais, não mais só no terceiro setor, mas cada vez mais no 
campo da inovação e das startups. 

Segundo relatório da The Global Impact Investment Network, os investimentos em negócios 
de impacto movimentaram US$ 114 bilhões em todo o mundo em 2017. No Brasil, dados da 
Aspen Network of Development Entrepreneurs (Ande) revelam US$ 343 milhões investidos 
na modalidade entre 2016 e 2017, um crescimento de 56% no valor agregado do capital 
aplicado quando comparado com o biênio 2014-2015. Globalmente, o montante alocado em 
negócios de impacto deve chegar a US$ 500 bilhões em menos de uma década, de acordo 
com o Monitor Institute.   

Revista CEO | nº 37 37



As cifras ainda são pequenas em relação ao volume investido em private equity e venture 
capital no Brasil em 2016-2017 — US$ 6,8 bilhões em 332 operações —, mas a rentabilidade 
positiva de projetos que transformam o mundo faz brilhar os olhos das novas gerações de 
investidores e membros de family offices.

De acordo com a pesquisa global da PwC Older and wiser: Is responsible investment coming 
of age?, 91% dos respondentes globais adotaram ou estão atualmente desenvolvendo 
investimentos responsáveis ou políticas ambientais, sociais e de governança em suas 
organizações. Entre os participantes, 35% têm equipes dedicadas a investimentos 
responsáveis, ante os 27% verificados em 2016. 

“Nós observamos em todo o mundo uma mudança significativa nos arranjos de governança 
dos investimentos voltados para iniciativas responsáveis socialmente. Os investimentos de 
impacto e a governança social são temas que já estão na agenda dos CEOs e conselhos, 
dada a relevância que possuem para a construção de confiança das organizações perante a 
sociedade”, garante Eliane Kihara, sócia da PwC Brasil. 

Famílias engajadas
 
Célia Cruz, diretora executiva do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE), afirma que 
o crescimento da demanda por investimentos em negócios de impacto já se reflete na 
criação de novos produtos pelo mercado, com famílias de alta renda demandando de seus 
bankers produtos com impacto social para a alocação de recursos. 

O ICE é idealizador do FORImpact - Family Offices de Impacto, grupo formado por 12 
famílias de alta renda que discutem, aprendem e investem em negócios de impacto por meio 
de diferentes instrumentos financeiros. Com um tíquete de R$ 100 mil por família — valor 
pensado para diminuir o risco durante o aprendizado —, o grupo optou por um portfólio 
de investimentos (empréstimo e crowdequity) diversificado, que reúne seis iniciativas em 
diferentes setores, localizações geográficas e estágios de desenvolvimento. 

Ao participar do FORImpact, Rodrigo Pipponzi, diretor-executivo da editora MOL e 
herdeiro do grupo RaiaDrogasil, tirou o chapéu de empreendedor social para ser um 
investidor em iniciativas de propósito. Pipponzi ganhou em 2018 o prêmio Empreendedor 
Social do Ano, da Folha de S. Paulo e da Fundação Schwab, com a MOL, que destina 
parte da arrecadação pela venda de produtos editoriais em redes varejistas a ONGs. Ele 
acredita que haja uma mudança gradual na mentalidade da iniciativa privada em relação 
aos negócios de impacto. “Empreender socialmente é um conceito muito novo para 
muita gente, mas ter política ambiental e responsabilidade social são hoje demandas de 
mercado”, afirma. 

Segundo Eliane Kihara, “mais empresas têm assumido compromissos públicos de 
incluir considerações sobre o meio ambiente, demandas sociais e de governança em 
seus investimentos. Essa tendência aponta para a importância de integrar esses fatores 
no processo de investimento com a criação de políticas e ferramentas, facilitando às 
organizações a inclusão dessas iniciativas em seus portfólios”. 
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A demanda por ativos que transformem realidades fez a Aliança pelos Investimentos 
e Negócios de Impacto lançar, em parceria com o ICE e com a Impactix, a publicação 
Produtos Financeiros de Impacto Socioambiental, um guia em constante atualização 
das oportunidades disponíveis no mercado para alocação de capital. Em 2018, a Vox 
Capital, gestora especializada em investimentos de impacto, registrou lucro de 26% com 
investimentos em um negócio social na área de saúde.

Diferentemente de outros tipos de investimento, os negócios de impacto normalmente 
requerem mais do que recursos financeiros. “Vão muito além do investimento, você  
aposta no empreendedor, discute o modelo de negócios, divide experiências. O principal 
desafio dessas iniciativas é transitar de uma boa ideia para um modelo de negócios”,  
afirma Pipponzi.

Fonte: Pipe Social - 2° Mapa de Negócios de Impacto 2019

Tecnologias Verdes

Cidadania 

Educação

Saúde

Serviços Financeiros

Cidades

Áreas com maior incidência de negócios de impacto

46%

43%

36%

26%

23%

23%

Fonte: PwC 2019 - Older and wiser: Is responsible investment coming of age?

Investimentos de impacto na estratégia dos negócios

67% 81% 72%
já identificam e priorizam 
os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
em seus investimentos 

afirmam que seus conselhos 
debatem ao menos uma vez 
ao ano questões ambientais, 
sociais e de governança

utilizam ou estão 
desenvolvendo KPIs para 
medir o desempenho das 
políticas de investimento 
responsável

Pesquisa da PwC com 162 organizações em 35 países e territórios
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Desde 2008, a editora MOL já doou mais de R$ 33 milhões (considerando a inflação) a causas de 
sustentabilidade, saúde, educação e cidadania em um modelo de negócios criado por Pipponzi 
e sua sócia, Roberta Faria, que destina parte da arrecadação dos projetos da MOL a ONGs que 
atendem anualmente 1,5 milhão de pessoas em todas as regiões do País. Entre 2008 e 2017, a 
MOL doou R$ 5 a cada R$ 1 de lucro operacional. 

O aprendizado compartilhado pelo FORImpact já impulsiona uma nova onda de investidores 
sociais. Segundo o ICE, a procura por projetos semelhantes tem crescido, com novas 
famílias em busca de ativos focados em resolver problemas sociais em seu core. “Há mais 
interessados em projetos semelhantes, mas ainda estamos em um processo de aprendizado 
com essas famílias. Existe uma quebra de modelo mental com as novas gerações e até 
mesmo os mais velhos querem investir com impacto e performance financeira”, reforça Célia.

“Empreender socialmente 
é um conceito novo 
para muita gente, mas 
ter política ambiental e 
responsabilidade social 
são hoje demandas 
de mercado”
Rodrigo Pipponzi,  
diretor-executivo da editora  
MOL e family office do grupo  
RaiaDrogasil
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“O professor tem o poder de mudar 
muitas pessoas e não podemos 
deixá-lo caminhar sozinho”
Ana Maria Diniz, presidente do Conselho do Instituto Península

No Instituto Península, Ana Maria Diniz lidera microrrevoluções diárias na formação  
de professores e profissionais da educação

Educação para o  
desenvolvimento

personalidade

Ana Maria Diniz passou 17 anos no Grupo Pão de Açúcar, liderando áreas estratégicas da 
companhia fundada por seu avô, Valentim, e desenvolvida por seu pai, Abilio, até chegar à  
vice-presidência em 2001. Aos 58 anos, a empresária hoje se destaca por ser porta-voz e militante 
em prol de uma demanda fundamental para o crescimento dos negócios e para o desenvolvimento 
do Brasil: a educação.

Ana atualmente preside o Conselho do Instituto Península, braço social criado pela família Diniz 
em 2010, mas sua trajetória dedicada à educação tem longa data. Em 1998, ainda no GPA, criou 
o Instituto Pão de Açúcar para oferecer aos filhos dos colaboradores programas de educação 
complementar, cursos profissionalizantes, esportes e música. O resultado positivo permitiu 
que a atuação do Instituto se expandisse para além dos muros do GPA, atendendo também a 
comunidade no entorno das sedes do grupo. 
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“Ali, fui tomada por uma vontade enorme de trabalhar com a educação, de ter uma atuação 
constante nessa área e contribuir com uma das mais importantes frentes para o avanço do 
País”, diz Ana Maria, que participou da fundação do movimento Todos Pela Educação e da ONG 
Parceiros da Educação. Ela ainda atua em um projeto de geração de energia renovável com 
biomassa na Bahia. 

Principal articuladora da plataforma de educação de Geraldo Alckmin, candidato à Presidência 
da República em 2018, Ana Maria acredita que é preciso levar a meritocracia para a gestão das 
escolas. “A articulação entre a progressão profissional e o desempenho dos alunos também deve 
estar presente. Professores que formam melhor os seus alunos merecem ganhar mais”, afirma. 

A missão encabeçada por Ana de preparar professores menos voltados para a teoria e com mais 
estratégias de gestão para os desafios das salas de aula encontra vazão no trabalho do Instituto 
Península em quatro iniciativas que passam pela oferta de cursos de graduação, ferramentas 
para o desenvolvimento integral de professores e um programa de educação esportiva  
para educadores.

“O professor é a base para que a educação  
no Brasil dê um salto de qualidade”

Ana Maria Diniz, presidente do Conselho do Instituto Península

Uma das unidades de ensino impactadas pela atuação do Instituto Península está localizada 
em Itirapina, no interior de São Paulo. Na Escola Municipal Prof. Dulce de Faria Migliorini, 
os professores foram convidados a participar da criação de uma grade curricular com 30 
diferentes atividades, como jardinagem, culinária e artes circenses, ante os 80% do tempo 
utilizado com exercícios de Língua Portuguesa e Matemática. 

De acordo com a empresária, o desenvolvimento das estratégias conectadas à realidade, o 
estímulo de habilidades e a autonomia dos alunos colaboraram para que, em apenas um ano 
de trabalho do Instituto Península na escola, os resultados do Índice de Desenvolvimento da 
Educação do Estado de São Paulo (Idesp) saltassem de 3,12 em 2016, para 4,62 em 2017. “Bons 
exemplos não faltam no Brasil. Mas são ações que, como a da Escola Dulce, precisam chegar a 
mais e mais lugares”, garante. 

Especialista pela Harvard Business School, Ana acredita que a iniciativa privada possa exercer 
protagonismo na transformação da educação via instrumentos como adoção de escolas, 
treinamento de professores, investimentos diretos, além de valorização da ética e do respeito  
ao cidadão.  

“Em um País com tanta desigualdade, a iniciativa privada tem que, cada vez mais, olhar para a 
capacitação dos jovens desde o começo de sua formação. Estamos avançando na criação dessa 
cultura, mas ainda é pouco. Investimentos feitos em capital humano impactam o desenvolvimento 
de uma sociedade, tornando-a mais justa e equilibrada, o que resulta, inclusive, em benefícios 
econômicos”, avalia. 
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O lugar da educação 
 

Ao lado da formação profissional dos educadores, Ana identificou em sua jornada pela educação 
outro pilar para o desenvolvimento do País, a alfabetização. Para ela, a ausência de um olhar 
dedicado à alfabetização das crianças logo nos primeiros anos de ensino anula as possibilidades 
de transformação efetiva da educação em outras fases da vida. 

“O nível de alfabetização no Brasil ainda é muito baixo: 50% das crianças até 8 anos não sabem 
ler nem escrever. E isso deve ser corrigido quanto antes. Hoje, apenas um terço do orçamento da 
Educação vai para o ensino básico. Antes de investir mais recursos em programas ineficientes, 
precisamos investir melhor.” Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Brasil tinha mais de 11 milhões de analfabetos em 2017.

A empresária defende que a escola tenha um significado na vida das crianças e dos adolescentes 
para combater a evasão no ensino e atrair os mais jovens para a docência. Para isso, segundo ela, 
é necessária uma reestruturação da carreira docente, com salário atraente e com a progressão 
adequada ao orçamento público. 

Realizada por poder enxergar transformações reais na educação por meio de seu trabalho, Ana 
aposta no envolvimento coletivo das organizações sociais, do capital privado e do governo como 
motores para que o País, em seus diferentes entes federativos, possa oferecer uma educação 
melhor às próximas gerações, impactando de forma direta a formação e a qualificação da mão 
de obra do futuro. “Ainda falta muito a ser feito, o trabalho é constante e cada iniciativa que 
conseguimos implementar é uma alegria. Ao trabalharmos coletivamente, a pauta ganha força e 
visibilidade para que as políticas saiam do papel”, afirma.

“O professor que forma melhor merece ganhar mais”

Ana Maria Diniz, presidente do Conselho do Instituto Península
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Iniciativas são orientadas ao desenvolvimento integral e à transformação de vidas por 
meio da educação e do esporte

Instituto Península: teoria 
vivida na prática

Instituto 
Singularidades

O Singularidades oferta 
cursos de graduação 
em Pedagogia, Letras 
e Matemática voltados 
para a prática do 
professor em sala de 
aula. Com mais de 2,8 
mil alunos formados, a 
iniciativa contribui para 
a visão contemporânea 
da formação continuada 
de profissionais em 
escolas públicas via 
parcerias com órgãos 
estaduais e municipais. 

Vivescer

Startup digital do 
Instituto que permite o 
desenvolvimento integral 
de professores de 
todo o País em quatro 
dimensões: emoções, 
mente, corpo e propósito. 
A plataforma possibilita 
aos educadores trocar 
experiências, discutir os 
desafios da profissão 
e compartilhar boas 
práticas de ensino em um 
formato de comunidade 
on-line exclusiva.

Impulsiona

Programa de educação 
esportiva a distância 
(EAD) e gratuito que 
capacita professores 
e educadores na 
disseminação dos valores 
e da prática de esportes 
nas escolas. Endossado 
pelo MEC, o programa já 
impactou mais de 10 mil 
unidades de ensino em 
todo o Brasil.

NAR - SP

O Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo
(NAR-SP) é um centro de excelência em esportes e referência 
internacional em pesquisa científica. Além de desenvolver um 
sólido trabalho com atletas de base, crianças e adolescentes, 
o NAR-SP atende mais de 1,5 mil profissionais de alto 
rendimento entre atletas olímpicos e paralímpicos em 
75 modalidades.

Revista CEO | nº 37 44



Publicações

Governança em Empresas Familiares: Evidências 
Brasileiras

As empresas familiares em um ciclo geracional mais avançado são as 
que mais frequentemente incorporam práticas de governança. É o que 
revela o estudo inédito Governança em Empresas Familiares: Evidências 
Brasileiras, feito em parceria com o Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC). De acordo com a pesquisa, cerca de 64% das 
médias e grandes empresas familiares brasileiras possuem algum  
 tipo de Conselho de Administração. 

https://www.pwc.com.br/pt/estudos/setores-atividade/pcs/2019/
governanca-empresas-familiares-evidencias-brasileiras.html

GOVERNANÇA EM
 EM

PRESAS FAM
ILIARES: EVIDÊNCIAS BRASILEIRAS

IBGC – ASSOCIADOS MANTENEDORES

“A base de conhecimento em governança corporativa e familiar vem 
se ampliando consideravelmente nos últimos anos, porém sua 

aplicação prática ainda tem um longo caminho. A pesquisa vem mostrar 
um pouco desta nossa realidade brasileira, país de muitas oportunidades, 
onde o empreendedorismo e a criatividade fazem parte do progresso. Ten-
ho convicção de que, se conseguirmos melhorar a governança das empre-
sas familiares, a economia brasileira dará um enorme salto em eficiência.” 

MONIKA CONRADS 
Presidente do Conselho de Administração Duas Rodas Industrial

Vice-presidente do Conselho de Administração do IBGC

“C ada empresa familiar é única e deve pro-
curar desenvolver suas próprias soluções. 

Nesse processo, é importante que as famílias 
busquem informação e conhecimento, para que 
elas criem espaços de diálogo, capazes de desen-
volver em seus membros a habilidade de tomada 
de decisão e que irão suportar a governança corpo-
rativa e familiar.”

SARA HUGHES 
Conselheira de Administração do The Family  

Business Network (FBN Brazil)

GOVERNANÇA EM  
EMPRESAS FAMILIARES:  

EVIDÊNCIAS BRASILEIRASIBGC P
esquisa

Eficiência Comercial no Mercado Wireless

A disputa por espaço de mercado nos períodos de alto crescimento 
da telefonia móvel no Brasil deixou um legado de relativa ineficiência 
comercial, um obstáculo importante para as operadoras otimizarem 
suas estratégias comerciais. A pesquisa Eficiência Comercial no 
Mercado Wireless apresenta ações que as operadoras podem 
executar para otimizar seu modelo comercial, como a transformação 
da arquitetura de canais, a otimização da capilaridade, a redefinição 
do modelo de comissionamento e a reavaliação estratégica da 
distribuição de handsets, com consequentes benefícios econômicos.

https://www.pwc.com.br/pt/estudos/strategyand/2018/eficiencia-
comercial-mercado-wireless.html

Eficiência 
comercial no 
mercado wireless 

Otimização de 
resultados em meio 
a um mercado em 
constante mudança
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Top Policy Trends 2019  

A competição política nestes tempos divididos aumenta a incerteza e 
os custos para os negócios, mas também abre novas oportunidades 
para obter sucesso no planejamento e na execução das estratégias 
das empresas para os próximos anos. Essa é uma das principais 
conclusões da pesquisa Top Policy Trends 2019, que aborda as 
principais tendências de políticas públicas em três grandes áreas que 
afetam as empresas: comércio global, dados e privacidade e Quarta 
Revolução Industrial. 

https://www.pwc.com/us/en/library/risk-regulatory/strategic-policy/top-
policy-trends-2019.html

Secure your future people experience

O estresse e o risco de esgotamento afetam colaboradores de 
todos os níveis de uma empresa, representando uma barreira 
real para o sucesso organizacional, uma vez que esses sintomas 
significam um risco de as companhias perderem funcionários 
motivados e trabalhadores. O estudo Secure your future people 
experience revela que combater o desgaste do trabalhador e 
aumentar a sua vitalidade podem criar vantagens competitivas 
por meio de uma experiência de funcionários mais envolvidos 
e comprometidos. 

https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/publications/
create-a-competitive-advantage.html

www.pwc.com/people

Secure your future people experience
Five imperatives for action 

www.pwc.com/responsibleinvestment

Older and wiser:
Is responsible 
investment coming
of age?

Private Equity Responsible 
Investment Survey 2019

Private Equity Responsible Investment Survey

Fundos de private equity e seus investidores estão cada vez mais 
engajados com os chamados investimentos ambientais, sociais e 
de governança (ESG), que estão se tornando fatores importantes na 
tomada de decisões de investimento e no gerenciamento de portfólio. O 
estudo Private Equity Responsible Investment Survey ouviu investidores 
e firmas de private equity e mostra que 91% dos entrevistados 
já adotaram ou estão atualmente desenvolvendo uma política de 
investimento responsável. 

https://www.pwc.com/responsibleinvestment
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Você já baixou o novo
App PwC BR?

Conteúdo, informação, calendário de 
eventos e novidades sobre a PwC e o 
mundo dos negócios no mesmo lugar.

Tenha acesso a materiais e pesquisas nacionais e globais da PwC de acordo com assuntos do seu interesse e 
fique por dentro da agenda dos principais eventos: confira o perfil dos convidados e palestrantes, confirme sua 
presença pelo app e conecte-se com outros participantes. Baixe o App PwC BR e fique por dentro das novas 
leituras do mundo dos negócios.




