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editorial

O desenvolvimento tecnológico, em todas as frentes, vem transformando profundamente 
diversos aspectos da sociedade. Estamos em uma nova era, com uma nova forma 
de pensar o mundo. A capacidade de aprendizado, de adaptação e de execução de 
movimentos rápidos está entre os principais obstáculos enfrentados pelas organizações 
frente à complexa adaptação imposta pela disrupção tecnológica. 

A sensibilidade de saber observar, ouvir, aconselhar e, sobretudo, compreender a 
diversidade humana é uma das características encontradas em Tânia Cosentino, CEO 
da Microsoft Brasil. Desde o início de 2019 no comando da subsidiária brasileira da 
maior empresa em valor de mercado do planeta, a engenheira eletricista assumiu o 
compromisso, junto à Microsoft, de empoderar pessoas e organizações a crescer com a 
tecnologia. Na seção Perfil, ela relembra sua trajetória profissional e as transformações 
pessoais que a credenciaram para chegar à liderança da empresa. 

Em Opinião, convidamos o empresário Márcio de Lima Leite, diretor jurídico e de 
Business Development do grupo FCA para América Latina, e Marcelo Cioffi, sócio e 
líder do setor automotivo da PwC Brasil, para analisarem os impactos e os benefícios 
da reforma tributária para a indústria automobilística brasileira. O setor espera que os 
debates sobre o tema ganhem celeridade com a aprovação da reforma da previdência no 
Congresso Nacional.  

Fernando Alves, sócio-presidente  
da PwC Brasil
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Na seção Pesquisa, a Driving the Future of Health, conduzida pela Strategy&, consultoria 
de estratégia da PwC, revela as transformações digitais no setor de saúde até 2030. O 
levantamento ouviu 120 executivos das principais empresas biofarmacêuticas do mundo e 
concluiu que a saúde será centrada em proporcionar aos pacientes mais autonomia para 
prevenir doenças do que para procurar tratamento. Essa mudança será impulsionada 
pelo uso da tecnologia, com base em dados e algoritmos, dentro de um sistema 
completamente novo. 

 
O assunto também é transformação digital na seção Empresa. Abordamos a mudança 
de estratégia da Serasa Experian – empresa com a maior base de dados de empresas 
e consumidores da América Latina – para se aproximar do consumidor. Em 2016, a 
empresa lançou a Serasa Consumidor, que facilitou a vida dos clientes conectando-
os a várias soluções financeiras. Como resultado, o cadastro de consumidores no site 
da Serasa Consumidor aumentou de 6 milhões para 38 milhões, o que impactou o 
crescimento exponencial da receita. 

A mudança de mindset e seus reflexos sobre trabalhadores e organizações é o tema de 
destaque da editoria Ensaio. O texto aborda a pesquisa Global Digital IQ, organizada 
pela PwC em parceria com a Oxford Economics, com 2.280 executivos em mais de 60 
países, que mostra os maiores obstáculos das empresas para se adaptarem a essa nova 
realidade provocada pelos avanços tecnológicos. 

As perspectivas de crescimento da economia brasileira com o avanço da reforma da 
previdência no Congresso Nacional são concretas. Esse é o tema da Entrevista com o 
economista Henrique Carsalade Martins. Na seção, o CEO da Brookfield Brasil faz uma 
análise do atual cenário de investimentos no país, do potencial a ser liberado com a 
aprovação das reformas e da capacidade brasileira de atrair investimentos locais  
e estrangeiros.  

Em Tendência, apresentamos o papel de empresas no resgate do patrimônio cultural 
brasileiro com a redução de investimento público no setor. O exemplo de sucesso é a 
reconstrução do tradicional Teatro Cultura Artística, em São Paulo, que vem renascendo 
com o apoio da iniciativa privada depois de ter sido quase completamente destruído por 
um incêndio que durou quatro horas em 2008. 

 
Em Personalidade, trazemos o perfil do ministro da Fazenda mais jovem e poderoso que 
o Brasil já teve: Delfim Netto. Com uma memória invejável e um bom humor contagiante, 
o economista fala com riqueza de detalhes sobre episódios importantes de sua carreira, 
que se confunde com a história do Brasil no último século, e como a força de vontade, o 
empenho e o acaso foram decisivos em sua trajetória profissional. 

 
Boa leitura!
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Perfil. Tânia Cosentino, CEO da Microsoft Brasil, fala à CEO Brasil sobre sua 
trajetória profissional e seus principais projetos na área de sustentabilidade e 
diversidade, e comenta sobre a missão de democratizar a tecnologia para que as 
pessoas e as organizações evoluam na era da transformação digital.

Opinião. Márcio de Lima Leite, diretor jurídico e de Business Development do grupo 
FCA para América Latina, e Marcelo Cioffi, sócio e líder do setor automotivo da PwC 
Brasil, analisam os impactos e os benefícios da reforma tributária para a consolidação 
do crescimento da indústria automobilística brasileira.

Ensaio. A mudança de mindset e seus reflexos sobre trabalhadores e organizações. 
A pesquisa Global Digital IQ, da PwC, feita em parceria com a Oxford Economics, com 
2.280 executivos em mais de 60 países, mostra os maiores obstáculos das empresas 
para se adaptarem a essa nova realidade provocada pelos avanços tecnológicos.

Pesquisa. O levantamento Driving the Future of Health, conduzido pela Strategy&, 
com 120 executivos das principais empresas biofarmacêuticas do mundo, sobre as 
transformações digitais no setor de saúde até 2030, concluiu que a saúde será centrada 
em proporcionar aos pacientes mais autonomia para prevenir doenças do que para 
procurar tratamento. Essa mudança será impulsionada pelo uso da tecnologia, com 
base em dados e algoritmos, dentro de um sistema completamente novo. 

Entrevista. Henrique Carsalade Martins, CEO da Brookfield Brasil e economista, 
analisa o cenário de investimentos no Brasil com o avanço da reforma da previdência 
no Congresso Nacional, o potencial a ser liberado com a aprovação das reformas e a 
capacidade de atrair investimentos locais e estrangeiros. 

Empresa. A arrojada transformação digital da Serasa Experian, empresa com a 
maior base de dados da América Latina, para se aproximar do consumidor. Em 
2016, a empresa lançou a Serasa Consumidor, que conectou os clientes a várias 
soluções financeiras. Como resultado, o cadastro de consumidores no site da Serasa 
Consumidor aumentou de 6 milhões para 38 milhões, o que impactou o crescimento 
exponencial da receita.

Tendência. O papel de empresas no resgate do patrimônio cultural brasileiro com a 
redução de investimento público no setor tem sido fundamental no país. O exemplo 
de sucesso é a reconstrução do tradicional Teatro Cultura Artística, em São Paulo, 
que vem renascendo com o apoio da iniciativa privada depois de ter sido quase 
completamente destruído por um incêndio que durou quatro horas em 2008.

Personalidade. A trajetória de Delfim Netto, o ministro da Fazenda mais poderoso 
de toda a história política brasileira. Aos 91 anos, o economista fala sobre episódios 
importantes de sua carreira, que se confunde com a do Brasil nas últimas cinco 
décadas, e como a força de vontade, o empenho e o acaso foram diferenciais em 
sua jornada profissional.  
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perfil

Paixão por desafios
Inspirada pelos pais e fascinada pela diversidade, a engenheira eletricista Tânia Cosentino 
lidera a Microsoft Brasil na missão de democratizar a tecnologia para que pessoas e 
organizações evoluam na era da transformação digital
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Descendente de italianos, comunicativa e simpática, Tânia Cosentino gosta de dançar quando 
tem um espaço na rotina para, segundo ela, encontrar equilíbrio, ritmo e boa energia. E pode 
ser samba-rock, salsa, gafieira, flamenco e até tango. Para a executiva, desde o início de 
2019 à frente da subsidiária brasileira da maior empresa em valor de mercado do planeta, a 
Microsoft, é preciso sentir o mundo para compreender os desafios ao redor. “Eu fecho os 
olhos, deixo o ritmo me levar e não penso em mais nada”, conta. 

A sensibilidade de saber ouvir, acolher, aconselhar e, sobretudo, compreender a 
diversidade humana é uma das características que a tornaram uma executiva respeitada 
internacionalmente e em constante destaque. Tânia exerceu, por 19 anos, diversos cargos na 
Schneider Electric, empresa especializada em produtos e serviços para distribuição elétrica, 
controle e automação, até chegar à presidência da subsidiária brasileira–foi a primeira mulher 
a assumir o cargo – e à vice-presidência global de Qualidade & Satisfação do Cliente. Em sua 
gestão, a empresa conquistou inúmeros prêmios e reconhecimentos em clima organizacional, 
diversidade e inclusão, com ênfase no empoderamento feminino – temas que a entusiasmam 
tanto que a levaram a fazer parte do programa HeForShe, da ONU Mulheres, e do Pacto 
Global, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas.

Em mais de 30 anos de carreira, a executiva também passou pela alemã Siemens AG e pela 
Rockwell Automation, fornecedora global de soluções em automação industrial. Sob sua 
liderança, em agosto de 2019, a Microsoft Brasil foi reconhecida pelo Great Place to Work como 
uma das três melhores empresas, de uma lista de 150, para trabalhar no Brasil. Engenheira 
eletricista de formação, Tânia assume o compromisso, junto à Microsoft, de empoderar pessoas 
e conduzir organizações a crescer com a tecnologia. “É um privilégio ser executiva de uma 
empresa que é referência em inovação. Aqui as possibilidades são infinitas”, afirma.

“Olhar para a diversidade é 
importante, porque se cria 
uma dinâmica de respeito, 
motivação e crescimento”

Tânia Cosentino, CEO da Microsoft Brasil    
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Neste depoimento à CEO Brasil, Tânia Cosentino relembra sua trajetória profissional, seus principais 
projetos na área de sustentabilidade e diversidade e comenta sobre o potencial da inteligência 
artificial para a sociedade e sobre as descobertas que a transformaram como ser humano. 

“Nasci em São Paulo em 1966 e fui a primeira de uma família de três filhos. Éramos de classe 
média-baixa. Meus pais sempre diziam: ‘Você tem de ser a melhor, superar os desafios e não se 
deixar abater’. Eram mensagens de reforço. Comecei a estudar em uma escola particular no Jardim 
Tremembé. Mas, no quarto ano do primário, quando meu irmão mais novo chegou, tivemos de migrar 
para uma escola estadual. 

Fiquei apaixonada pela escola. Os professores foram memoráveis! Foi nela que perceberam minha 
afinidade com os estudos, principalmente com as ciências exatas. Eu queria ser piloto de caça (risos), 
inviável no Brasil naquela época. Então, uma grande mentora, a professora Regina, de Educação 
Moral e Cívica, me convenceu a estudar na Escola Técnica Federal de São Paulo. 

Procurei um cursinho, mesmo sem dinheiro para pagar. Quando fui conversar com o diretor do 
estabelecimento, escutei: ‘Ela não tem a menor condição de passar na Federal’. Foi aí que aprendi 
uma das lições mais importantes da minha vida. Minha mãe disse: ‘Nunca diga nunca’. Foi a primeira 
provocação. Eram 800 vagas para milhares de concorrentes; eu passei na posição 189. Essas são as 
coisas que me motivam, pois gosto de ser desafiada.

O dia a dia é pesado, a carga de trabalho é cansativa e os desafios são imensuráveis. Eu me entrego 
muito, vai muito da minha energia. Se você não fizer o que realmente gosta, a vida passa a não ter 
sentido. Eu sempre busco fazer as coisas que me apaixonam. São valores que aprendi na infância, 
sobretudo com os meus pais.”  

 
Oportunidades

“Temos de olhar para onde o mundo está se transformando. Muita gente lembra de mim por causa 
do meu olhar para as pessoas. Hoje, me defino como uma mistura de people developer e business 
developer. Eu só posso fazer meu negócio crescer por meio do desenvolvimento de pessoas. Muita 
gente que trabalhou comigo também cresceu. Então, criar oportunidades é fundamental. Lembro 
que, ainda no terceiro ano da escola técnica, consegui um estágio na Siemens. Eram 30% de vagas 
exclusivas para mulheres. Na época, achei que isso fosse legal. Mas era muito mais! A Siemens 
‘forçou’ a entrada das mulheres, uma ação afirmativa, e até então eu não tinha entendido a dimensão 
disso em minha vida. 

Comecei trabalhando com projetos. Olhava para a construção dos geradores da hidrelétrica de Itaipu, 
achando que ‘é aqui mesmo que eu quero estar’. Dois anos depois do estágio, consegui a efetivação 
e a aprovação na Faculdade de Engenharia São Paulo (FESP). 

A carreira de engenheira acabou vindo naturalmente e eu ainda não pensava em ser executiva. Então, 
ouvi do meu marido, Carlos Alberto: ‘Você gosta de falar, de dar palestra e de gente; não fique só 
fechada atrás de um papel. Vá vender o que você sabe fazer’. 

Na transição para a área comercial, ouvi mais uma vez que não era para mim, que não iria conseguir. 
Com 32 anos, eu queria me testar. Foi uma das melhores coisas que fiz. Deixei a Siemens depois de 
16 anos de contribuição, fui para a Rockwell Automation e, na sequência, me tornei gerente comercial 
na Schneider Electric.”
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Uma cronologia
1980
Tânia Cosentino é aprovada na Escola 
Técnica Federal de São Paulo

1985
É efetivada na Siemens e entra na Faculdade de 
Engenharia São Paulo (FESP)

1982 
Tânia inicia sua trajetória profissional como 
estagiária na Siemens AG

1998
Decide se reinventar e muda para a Rockwell 
Automation, assumindo a gerência de contas

2000
Inicia sua trajetória na Schneider Brasil como 
gerente comercial

2008
Muda-se para a França e assume a diretoria de 
desenvolvimento de negócios da Schneider Electric

2013
Assume a presidência da Schneider na América do Sul

2019
Aceita o convite para liderar as transformações 
propostas pela Microsoft no Brasil

2003
Assume a diretoria comercial da companhia francesa, 
primeiro cargo de alto escalão

2009
Depois da preparação na Europa, Tânia volta para o Brasil e 
se torna  a primeira mulher presidente da subsidiária brasileira

2018
Assume a vice-presidência global de Qualidade & Satisfação 
do cliente da companhia francesa

Revista CEO | nº 39 8



“As pessoas têm fome de aprendizado, vontade  
de estar em um ambiente onde não se tenha medo 
de errar e seja possível aprender com os erros”

Ousadia e confiança

“Olhar para a diversidade é importante, porque se cria uma dinâmica de respeito, motivação e 
crescimento. A Schneider onde entrei, nos anos 2000, não tem nada a ver com a que eu deixei, 
em 2019. A empresa era restrita a alguns nichos de atuação, mas já começava a entender 
a diversidade como um diferencial. Foram anos de grandes realizações, de construção de 
equipes, contratação de profissionais com perfis distintos e paixão por pessoas.

Sempre questionei qual seria meu papel na sociedade. Por mais que as desigualdades no 
mundo tenham sido reduzidas, segundo as estatísticas, existe 1 bilhão de pessoas que não 
têm o que comer todo dia, 900 milhões que não têm água limpa para beber e muitas crianças 
que precisam andar quilômetros para buscar água em vez de estar na escola. Eu não tenho 
filhos. Gosto de ler, mas não de escrever livros. Então, o que eu poderia fazer? Vi que poderia, 
por meio da Schneider Brasil, trabalhar em prol da sustentabilidade e da diversidade.

Esses 19 anos na empresa foram um celeiro de projetos especiais que guardo com muito 
carinho – como uma qualificação profissional no Senai, em 2012, que era dada a crianças 
e adolescentes em vilarejos da Amazônia, por meio do barco-escola Samaúma. Doamos 
também, com a ajuda da Fundação Schneider, dois sistemas de captação de energia solar 
a duas unidades de conservação da Fundação Amazônia Sustentável. Muitas comunidades 
viviam sem eletricidade. Foi emocionante ver a escola funcionando à noite, a quadra de futebol 
iluminada e o centro médico realizando operações. Eu realmente me transformei como pessoa. 

Lembro que não trabalhávamos muito o tema da diversidade aqui no Brasil. Chamei o pessoal 
da minha equipe para organizar um projeto de recrutamento de mulheres e equiparação salarial 
dentro da empresa. Realmente acredito na gestão participativa e inclusiva. Buscar o conflito 
quando necessário, mas também tomar decisões, aplicá-las e celebrar as conquistas juntos. 

Foi na Schneider Brasil que entendi a relevância de tomar as rédeas de minha carreira e o 
valioso significado da palavra ‘confiança’. Sempre fui uma pessoa de atitude. Fui morar na 
França e assumi a diretoria de desenvolvimento de negócios. O bom desempenho no exterior 
me credenciou para, um ano depois, me tornar a primeira brasileira presidente da Schneider 
Brasil. Até então, esse cargo havia sido ocupado apenas por executivos homens e franceses. 

Na sequência, fui a primeira mulher a comandar a multinacional na América do Sul. Liderei o 
redesenho do negócio, com foco em competitividade e produtividade para poder sobreviver 
à crise que havia começado em 2008. Trabalhei muito em fusões e aquisições de empresas e 
na integração com todos os presidentes das subsidiárias. E, para minha felicidade, apesar do 
mundo em recessão, a empresa saiu de 8 bilhões de euros em 2002 para 25 bilhões em 2014. 
Não é todo mundo que tem oportunidade de vivenciar e liderar a transformação.” 
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Novos caminhos 
 

“Minha paixão pela diversidade e pela sustentabilidade e meu sucesso como executiva me 
tornaram mais conhecida. De repente, recebo uma mensagem de executivos da Microsoft, 
pelo LinkedIn, querendo conversar comigo. Pensei que fosse brincadeira. Executivo 
procurando executivo? Comecei a me encontrar com eles e a conhecer mais a companhia. 

A Microsoft está se transformando para atender às novas necessidades dos consumidores. 
Lembro que fui para um evento na sede da empresa em São Paulo e a Paula Bellizia, CEO na 
época, fez uma apresentação sobre essas mudanças, a mentalidade de crescimento e a cultura 
de aprendizado. A resposta era clara: ‘Trabalhando pessoas’. Algo em que sempre pensei. 

 

Uma referência 

Edu Lyra [empreendedor social e CEO do Instituto Gerando 
Falcões], Tia Dag [pedagoga e fundadora da Casa do Zezinho] 
e Cris dos Prazeres [ativista social e fundadora do Grupo Proa 
- Prevenção Realizada com Organização e Amor]. São pessoas 
simples que transformam a vida de outras por meio de projetos 
sociais inspiradores

Uma paixão 
Estar com a família, porque são momentos de conexão 
e cumplicidade

Uma meta 
Ajudar nosso mundo a ser um pouquinho melhor do que é

Um livro 

Germinal, de Émile Zola. Adoro clássicos e esse livro mostra a 
realidade na França de uma forma bruta e interessante

Uma cidade 
Paris – construí uma relação especial com a cidade quando 
morei lá – e Lisboa, pelos momentos que passei em Portugal 
com minha mãe
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“Percebo hoje como a tecnologia 
é uma habilitadora de sonhos”

As pessoas têm fome de aprendizado, vontade de estar em um ambiente onde não se tenha 
medo de errar e seja possível aprender com os erros. Isso é inovação. O próprio Satya 
Nadella [CEO global da Microsoft Corporation] fala que ‘a indústria da tecnologia não respeita 
a tradição, ela somente respeita a inovação. Para acelerar a inovação dentro da Microsoft, nós 
precisamos redescobrir nossa alma’. E isso está muito ligado aos meus valores pessoais. 

Durante uma conversa, antes de eu assumir a presidência da Microsoft no Brasil, Jean-Phillipe 
Courtois [vice-presidente executivo e presidente de vendas, marketing e operações globais da 
Microsoft], me disse que só tinha uma preocupação: ‘O que uma executiva bem-sucedida quer, 
ao assumir o risco de sair da Schneider e ir para Microsoft, após três décadas de carreira?’ 
Então, eu respondi: ‘É ser desafiada aos 53 anos’. E, aí, acho que os convenci. 

Vivemos um momento desafiador para a Microsoft. Nossa missão é democratizar a tecnologia 
para pessoas e organizações. Precisamos avançar no segmento de serviços em nuvem, 
integrar hardware e software, deixar a inteligência artificial transparente para que todos saibam 
como o algoritmo é estruturado. Yuval Noah Harari, autor do livro Homo Deus, fala que a 
inteligência artificial vai escolher sua esposa, o sexo do seu filho e até o que você vai definir 
para o jantar, mas não sabe como esse algoritmo está sendo desenhado. Qual a confiança que 
se tem nisso tudo?  

Com a inteligência artificial, podemos tentar reduzir a fome no mundo, levar saneamento 
básico, produtividade, eficiência e transparência a todos os segmentos do mercado, de 
hospitais ao governo. Levarei esse potencial da tecnologia também a um novo segmento, que 
é o de manufatura, e isso que vai abrir ainda mais o leque de possibilidades da empresa no 
país.Percebo hoje como a tecnologia é uma habilitadora de sonhos.”
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opinião

Com crescentes desafios e carga tributária acima dos 30%, a indústria 
automobilística espera celeridade na aprovação da reforma tributária para alavancar 
os resultados do setor

O peso dos tributos

O setor automotivo tem se desdobrado para vencer dificuldades como altos impostos, 
intensa burocracia e, consequentemente, falta de competitividade. Em 2018, a indústria 
conseguiu fechar o ano com crescimento de 16%, e a expectativa das montadoras é que 
ocorra uma nova expansão, de 10% a 12%, ainda este ano. Para que esta projeção possa 
resultar em progresso real e duradouro, segundo especialistas, é preciso que os debates em 
torno da reforma tributária ganhem celeridade com a aprovação da reforma da previdência 
no Congresso Nacional. 

Cinco propostas disputam o grid de largada desse tema no Brasil: a da Câmara, a do 
Senado, a da equipe econômica do governo, a dos estados e municípios, e a do Instituto 
Brasil 200, patrocinada por um grupo de 300 empresários. Cada uma delas defende a 
redução de encargos e burocracias e a simplificação dos tributos que incidem sobre a 
circulação de bens e serviços, mas com diferenças nos sistemas de arrecadação.

Gastos com mão de obra, software, serviços e custos legais, segundo a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), chegam a 1,2% de todo o faturamento da indústria nacional. No 
caso do setor automotivo, isso significa que R$ 2,3 bilhões são usados apenas para fazer 
cálculos e processamento de tributos. Além disso, enquanto a média global para cálculos de 
impostos em empresas é de 231 homens/hora por ano, no Brasil a necessidade é de 2.507 
homens/ hora, conforme dados da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). 

Para analisar os impactos e benefícios da reforma tributária para a indústria automobilística, a 
CEO Brasil ouviu Márcio de Lima Leite, diretor jurídico e de Business Development do grupo 
FCA para América Latina, e Marcelo Cioffi, sócio e líder do setor automotivo da PwC Brasil.

Marcelo Cioffi, 
sócio e líder do  
setor automotivo  
da PwC Brasil

Márcio de Lima Leite, 
diretor jurídico e de 
Business Development 
do grupo FCA para 
América Latina
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Estamos em um momento em que grandes reformas estão em evidência 
no Brasil. Por que a reforma tributária é tão prioritária para a agenda  
do setor automotivo?

Márcio de Lima: Há um anseio da sociedade e do mundo empresarial em torno da reforma 
tributária. Ela é emergencial e fundamental para a competitividade da indústria, por isso precisa ser 
discutida quanto antes com o setor e com as empresas, e a sociedade precisa ter uma participação 
ativa nesse processo. Este é o momento ideal para debatermos a reforma tributária, uma vez que o 
Brasil tem buscado maior competitividade e uma integração com o mercado internacional. Acredito 
que seja uma medida fundamental para aumentar a competitividade do Brasil, aliada à reforma  
da previdência.

Marcelo Cioffi: As discussões em torno da reforma tributária ficaram adormecidas por muito 
tempo e, agora, o prazo é muito curto para debates e apresentações de emendas. Temos lacunas 
de competitividade em relação a outros países produtores que podem ser atribuídas à ineficiência 
tributária, causada por impostos que deveriam ser recuperados, assim como a dificuldade na 
apuração desses tributos e a consequente insegurança jurídica. Além disso, o setor automotivo 
está vivendo um momento de transformações em nível global com a chegada de novos modelos 
de negócios, principalmente em relação à prestação de serviços. É uma realidade que deve ser 
considerada em uma reforma tributária. 

Quais são os principais pontos que a reforma tributária precisaria atender?

Márcio de Lima: A reforma precisa ser fundamentalmente mais ampla e alcançar não 
apenas a criação de um Imposto sobre o Valor Agregado (IVA), mas também as contribuições 
previdenciárias sobre a folha de pagamentos, porque, quanto mais você emprega, mais paga 
imposto – um contrassenso –, e o IOF, um imposto criado com objetivo regulatório e que hoje 
tem fim muito mais arrecadatório. E deve também eliminar resíduos tributários não restituídos. 
Temos de criar modelos de tributação que sejam aderentes aos mercados internacionais, que 
não tenham resíduos de créditos fiscais. Contudo, essa proposta não pode perder de vista 
algumas conquistas do país, como a industrialização de regiões mais pobres, por exemplo

Marcelo Cioffi: Temos várias propostas encaminhadas. A maioria aponta para a utilização de 
um IVA que reduziria o número de impostos e, consequentemente, diminuiria a complexidade, com 
uma única alíquota e um único imposto. Isso deverá otimizar os processos das empresas. Além 
disso, precisamos de um mecanismo rápido e eficiente de recuperação dos créditos tributários para 
que esses créditos não se tornem custos adicionais. Tais propostas deverão também contemplar o 
imposto que incidirá sobre os serviços, como os de mobilidade, considerando uma maior tributação 
em torno deles do que sobre os automóveis. Esse mecanismo precisará ser avaliado, uma vez 
que poderá impactar o setor. Hoje, as alíquotas de serviços são baixas, mas, se chegarmos a um 
aumento muito substancial no futuro, será preciso verificar um método no qual o valor agregado seja 
adequadamente calculado, para não haver um aumento na tributação. 
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Fardo tributário
Pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo aponta a proporção dos impostos 
recolhidos no preço final de produtos em 2018.  
O carro ocupa a quinta posição no ranking

Fonte: Fiesp

Produto Proporção do tributo
Preço médio  
do produto

Valor recolhido  
em impostos

1º - Vodca 81,5% R$ 20 R$ 16,30

2º - Videogame 72,1% R$ 1.000 R$ 721

3º - Perfume nacional 69,1% R$ 60 R$ 41,46

4º - Tênis 58,5% R$ 150 R$ 87,75

5º - Carro 51,2% R$ 82.000 R$ 41.984

6º - Batom 51% R$ 15 R$ 7,65

E qual o potencial a ser destravado com uma reforma tributária eficiente?

 
Márcio de Lima: Hoje, o setor automotivo tem um número muito expressivo de créditos 
tributários a serem restituídos e o governo tem dificuldade na restituição desses impostos, 
inclusive de caixa, de arrecadação, de maneira que a restituição acaba não acontecendo. 
Algumas estimativas passam de R$ 15 bilhões de créditos acumulados. Por causa dessa 
situação, as empresas ficam impossibilitadas de investir em inovação, tecnologia, produção 
e, assim, permanecem com aquele dinheiro parado e sem capital de giro. Além disso, se 
imaginarmos que a indústria despende hoje 1,2% com burocracia, de imediato perceberemos 
que, se esses recursos fossem destinados ao aumento da competitividade, já colocaríamos 
as operações das empresas em outro patamar. Para ter uma ideia, em cada veículo vendido 
por R$ 100 mil, você deixa de investir R$ 1,2 mil em tecnologia, inovação e segurança veicular. 
Uma reforma adequada precisa enfrentar esse tema.

Sede da Fiat-Chrysler em Melfi, na Itália: 99 mil unidades da montadora foram emplacadas no Brasil em 2018
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Marcelo Cioffi: É um número difícil de calcular, mas sabemos que há um potencial de bilhões 
de reais a serem destravados. Para fazer um comparativo, no Brasil, temos IPI, ICMS, PIS e 
Cofins sobre o veículo, enquanto no México é apenas um imposto. Quanto custa isso em termos 
de backoffice? Em relação à folha de pagamentos, por exemplo, temos a incidência de dez 
impostos, ao passo que no México são apenas três. Além da devolução rápida dos créditos, 
podemos ter o efeito da simplificação dos processos e da redução de inseguranças jurídicas. O 
Brasil é um dos campeões no mundo em tempo que se gasta para apurar o imposto devido. Por 
isso a simplificação e a eliminação das distorções nos sistemas de créditos são fundamentais 
para a melhoria de nossa competividade.

 

A reforma tributária pressupõe uma mudança drástica no sistema 
tributário. Como deve ser essa regra de transição?

 
Márcio de Lima: A maioria das propostas prevê uma regra de transição, em alguns casos de dez 
anos, então vamos conviver com dois sistemas. Essa transição me parece legítima e inteligente. 
Nossa complexidade é cinco vezes maior do que a dos Estados Unidos. A cada cinco funcionários 
aqui, há apenas um lá. Então, essa burocracia não vai ser eliminada de uma vez e, talvez, esse seja 
o preço para termos maior previsibilidade. Se quisermos um período de transição, haverá um ônus: 
maior burocracia fiscal. Contudo, estamos vendo poucas discussões sobre essa questão.

Marcelo Cioffi: O ideal seria fazer da maneira mais simples e rápida possível. E, se o 
objetivo é simplificar e reduzir a complexidade, quanto menor o período de transição, 
melhor. A maneira como você tributa um produto no Brasil afeta sua competitividade, tanto 
para exportação quanto para o mercado interno. Ser competitivo localmente significa mais 
exportações e maior produção interna que atenda ao consumo local. 

Por que a reforma é urgente 
No estudo Index of Economic Freedom 2019, da Heritage Foundation, o Brasil aparece com a 
35ª maior carga tributária entre os 179 países pesquisados; o peso dos tributos sobre produtos 
e serviços passa de 30%

Fontes: Heritage Foundation, Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e Fiesp

35,07% 

65,7% 

231 homens/hora R$ 11.494

2.507 homens/hora 128 dias 

Peso dos tributos 
sobre o PIB em 2018; 
equivale a R$ 2,39 
trilhões

Porcentagem de 
tributos recolhidos pela 
União em 2018; equivale 
a R$ 1,57 trilhão

Média global para  
cálculos de impostos 

Valor médio recolhido  
por pessoa em 2018

Média brasileira para 
cálculos de impostos

Média de dias trabalhados  
por pessoa para pagar 
tributos
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ensaio

Empresas mudam de mindset para se adaptar aos desafios impostos pela disrupção 
tecnológica, buscando agilidade, velocidade e capacidade de aprender com os erros

A transformação do pensamento

Pioneira na revelação de filmes fotográficos, a gigante norte-americana Eastman Kodak 
Company abriu processo de falência no início de 2012. A empresa de George Eastman não 
soube se reinventar depois do celular ter roubado a cena e aposentou o filme fotográfico. 
Naquele ano, a situação chamou a atenção para uma realidade: a sobrevivência das empresas 
depende da capacidade de criar produtos e serviços para, assim, antecipar movimentos do 
mercado. Sete anos depois da falência da Kodak, é perceptível o quanto o mundo se tornou 
digital, acelerado e com a tecnologia mais acessível.

O maior obstáculo das empresas para se adaptarem a essa nova realidade, porém, não está 
na falta de tempo ou de recursos, mas na mentalidade que adotaram em relação a suas 
estratégias digitais. Essa foi a conclusão do levantamento Global Digital IQ, da PwC, feito 
em parceria com a Oxford Economics e divulgado neste ano, que ouviu 2.280 executivos 
em mais de 60 países. Segundo a pesquisa, apenas 31% dos entrevistados dizem que a 
disrupção tecnológica é uma ameaça a seus negócios e 54% afirmam possuir liderança com 
conhecimentos em digital. E ainda: 28% dos executivos relatam que qualificação não é o foco 
estratégico das companhias. 

Loja da Amazon, em Seattle (EUA): A empresa diversificou o modelo de negócios 
para atender aos diversos tipos de público
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Tal cenário reflete uma série de lacunas preocupantes que ainda estão distantes de ser 
resolvidas. É preciso compreender que a sociedade tem mudado constantemente e demanda 
produtos e serviços cada vez mais inovadores. Uma empresa que se reinventou e diversificou 
seu marketplace para sobreviver às transformações foi a gigante do comércio eletrônico 
Amazon, fundada em 1994 por Jeff Bezos. De uma startup que vendia livros usados, ampliou 
seus serviços para a venda de produtos que vão desde roupas, equipamentos eletrônicos e 
alimentos, passando pela criação de conteúdo original na indústria de entretenimento, com a 
produção de séries de televisão originais; até armazenamento de dados na nuvem. A essência 
da Amazon não foi perdida, mas novos rumos foram explorados para atender aos anseios da 
contemporaneidade. Portanto, as empresas têm de inovar na execução e nos modelos de 
negócios, adotando formas colaborativas de trabalho e aprendendo a avaliar outros mercados. 

 

Agilidade e velocidade 

O termo “digital” não tem mais a ver somente com tecnologia, mas com sua utilização para 
compreender as necessidades do cliente. A pesquisa Global Digital IQ mostra que 74% dos 
entrevistados veem a experiência do cliente como essencial para a transformação digital, 
mas apenas 39% dizem que seus investimentos estão “criando melhores experiências para 
os clientes”.  Segundo o levantamento, é preciso entender rapidamente os pontos de atrito 
na experiência do cliente, usar a tecnologia e trabalhar com dados para que esses problemas 
sejam eliminados. 

Um clássico exemplo é a plataforma de mobilidade urbana Uber, que, desde 2010, 
ressignificou a forma como as pessoas experienciam os serviços de transporte. A empresa 
entendeu as necessidades dos usuários e as possibilidades oferecidas no serviço com um 
novo mindset – em vez de criar uma nova tecnologia, proporcionou uma transformação 
cultural. O iFood, empresa brasileira fundada em 2011, facilitou o uso do delivery de comida e 
estimulou o cliente a criar laços com a marca. O Rappi, plataforma de entrega sob demanda, 
também entendeu que é preciso economizar o tempo dos clientes. A empresa oferece serviço 
on-line capaz de transportar produtos de restaurantes, farmácias, supermercados e lojas até o 
local solicitado pelo usuário.

Uma das chaves da transformação é descobrir como utilizar tecnologias emergentes para criar 
ou melhorar antigos produtos e serviços. Com mais de 2 mil lojas no Brasil e mais de 140 mil 
funcionários, o tradicional Grupo Pão de Açúcar (GPA) mudou de estratégia para atender às 
mudanças no consumo e criou um departamento transversal, a diretoria de Transformação 
Digital, que reúne todas as frentes do negócio e impulsiona o processo de transformação digital.
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É a máxima de “dançar conforme a música” e ter a capacidade de embalar os negócios usando 
a tecnologia. Com essa estratégia, o 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. A reação do Grupo Pão de Açúcar ilustra a capacidade das 
empresas de reagir ao mercado em constante transformação. 

 

Capital humano é a bola da vez

As transformações de mindset, porém, não acontecem exclusivamente no ambiente externo 
às empresas. A companhia vencedora é aquela que tem capacidade de alterar sua forma 
de gestão para um mercado que é, essencialmente, volátil. Existe uma horizontalização 
hierárquica entre chefes e funcionários; e o comandante não é mais representado pela 
pessoa com as ideias geniais, mas por alguém com as função de orientar. O grupo, em si, 
precisa olhar para soluções novas, e para outros mercados, e desenvolver formas criativas de 
melhorar o workflow.

veem a experiência do cliente como essencial

dizem que incentivam a inovação em todos os níveis

afirmam que adotaram um novo mindset

eliminaram burocracias e puderam colocar as decisões em ação   





74%

60%





54%

52%

Perspectivas dos CEOs
Como os executivos estão lidando com as transformações digitais?

Fonte: PwC - Global Digital IQ
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Norberto Tomasini, sócio da PwC Brasil

“O principal legado da transformação 
é a mudança de mindset em nível 
global, derrubando antigas certezas 
e abrindo novas frentes para 
empreender em ambientes digitais”  
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A diminuição na rigidez da gestão possibilita à empresa compreender melhor as necessidades 
do cliente em cada segmento. Esse mindset é compartilhado pelos executivos ouvidos 
na Global Digital IQ. Segundo o levantamento, 91% disseram ter um gestor responsável 
pela experiência do empregado e 54% afirmam que a empresa estimula os funcionários a 
pensar diferente. É o chamado “design cultural”, que constitui a soma de todas as formas de 
pensar de cada integrante da empresa. A transformação é muito mais de mindset do que de 
tecnologia e digitização de processos.  

O futuro é humano

As empresas precisam ter a capacidade de aprender todos os dias, para que estejam 
preparadas para reagir da forma mais rápida. E capacidade de reação significa testar e evoluir 
com os erros. A ideia é ter produtos e serviços que melhorem a cada versão – não se esperam 
mais 20 anos para saber se um produto vai ser aceito pelo público.

O passo seguinte da transformação, no futuro próximo, diz respeito à humanização da 
tecnologia. A teoria de Frederic Laloux, exposta em seu livro Reinventing Organizations, 
apresenta de forma poderosa um novo paradigma da gestão de organizações. Laloux 
explica como os modelos estão relacionados ao estágio de consciência da humanidade. E 
deixa claro: estamos em uma nova era, com uma nova forma de pensar o mundo. E, como 
aponta a pesquisa Global Digital IQ, “não basta a empresa dizer que é digital; tem de se 
comportar digitalmente e aceitar a mudança”.  

*Por Norberto Tomasini,  
sócio e especialista em Cloud Transformation da PwC Brasil
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pesquisa

O uso de dados e informações sobre os pacientes dinamizará os serviços de 
saúde na próxima década, trazendo novos desafios e oportunidades para as 
organizações do setor

O futuro está na prevenção

Até o início da próxima década, a saúde será centrada mais em proporcionar aos pacientes 
autonomia para prevenir doenças do que para procurar tratamento. É o que afirma a pesquisa 
Driving the Future of Health, conduzida pela Strategy&, consultoria de estratégia da PwC, com 
mais de 120 executivos das principais empresas biofarmacêuticas do mundo. Essa mudança 
será impulsionada pelo uso da tecnologia, com base em dados e algoritmos, dentro de 
um sistema de saúde completamente novo. “As soluções vão passar pela prevenção e por 
tratamentos cada vez mais eficazes. É inevitável”, afirma Eliane Kihara, sócia e líder do setor de 
saúde da PwC Brasil.

Segundo o levantamento global da Strategy&, 96% dos entrevistados entendem que a mudança 
está acelerada; porém, apenas 25% disseram que estão preparados para enfrentá-la. A 
transformação encontra barreiras na diversificada e complexa estrutura dos sistemas de saúde. 
“Os maiores obstáculos dessa tendência são a integração e o compartilhamento de informações 
em todos os elos da cadeia”, afirma Eliane. De uma ponta a outra estão governos, empresas 
prestadoras de serviços de saúde, operadoras de planos de saúde, empregadores e pacientes.

Os executivos entrevistados preveem que as despesas globais de saúde, principalmente com 
prevenção, aumentarão 10% – de US$ 10,6 trilhões para US$ 11,6 trilhões até 2030. Por outro 
lado, o cenário é visto como positivo para países em desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, 
tem um dos maiores mercados de saúde do mundo e ocupa a nona posição no ranking de 
maiores gastos públicos na área, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Os recursos correspondem a cerca de 8,5% do PIB nacional.  

A vez das healthtechs

O cenário começa a ser redesenhado com a aplicação de novas tecnologias em um ambiente 
caracterizado pela insuficiência na prestação de serviços e pela alta demanda. As healthtechs, 
startups que usam tecnologia para fornecer serviços de saúde, são consideradas catalisadoras 
dessas transformações. De acordo com dados mapeados pela aceleradora Liga Venture, 
existem 263 startups atuando no setor de saúde no Brasil, divididas em 18 categorias de 
atuação. Esse número representa cerca de 8% do total de todas as startups brasileiras. Da 
mesma forma como ocorre em outras indústrias disruptivas, “os pacientes também querem 
buscar as mesmas experiências que têm em serviços como Netflix e Uber. Querem se sentir 
empoderados no mundo da saúde”, afirma Eliane.
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Thomaz Srougi, CEO do Dr. Consulta: Healthtech surge com a proposta de 
facilitar o acesso à saúde de qualidade
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Há mais de 20 mil aplicativos digitais que oferecem soluções em diversas frentes, como 
produtos farmacêuticos e sistemas de organização, além de dispositivos que buscam 
identificar, controlar ou até mesmo resolver problemas de saúde. No Brasil, entre as empresas 
pioneiras está o Dr. Consulta, que opera em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte 
por meio de uma rede com 60 centros médicos integrados a uma plataforma digital. “A 
ideia é reinventar o modelo de acesso à saúde primária e secundária, ambulatorial de baixa 
complexidade e passar de um modelo reativo para um modelo proativo preventivo, de fácil 

acesso e que reduza os custos dos pacientes”, explica o CEO, Thomaz Srougi. 

Informação é o segredo 
 
Uma vantagem para as empresas de tecnologia é a possibilidade de gerar um número relevante de 
dados sobre cada paciente. “Montamos uma engrenagem para unir médicos e pacientes através 
de um prontuário eletrônico único, com dados estruturados, com o objetivo de gerar informações 
clínicas. As informações clínicas são do paciente. Empoderados com esses dados, poderão decidir 
ter uma postura de vida mais saudável com nossa ajuda e, assim, viver mais e melhor”, revela Srougi.
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“Ajudaremos as pessoas a mudar os 
hábitos de vida, perder peso, controlar 
uma doença e reduzir riscos”

Thomaz Srougi, CEO do Dr. Consulta

Os dados no Dr. Consulta são gerados pela integração entre as unidades físicas e o histórico dos 
pacientes na plataforma digital – 3 milhões de pessoas foram cadastradas em seis anos. Essas 
informações ficam disponíveis aos médicos pelo prontuário, na forma de dados estruturados, 
histórico de exames e algoritmos clínicos. A combinação dessas informações gera os insumos 
necessários para coordenar a saúde do paciente e evitar hospitalizações desnecessárias. Além de 
ajudar a reduzir o déficit de acesso no Brasil, o Dr. Consulta busca reduzir a sinistralidade de planos 
de saúde. A parceria recém-feita com a Sulamérica – maior grupo segurador independente do Brasil 
– marca a entrada da companhia nesse segmento. “Ajudaremos as pessoas a mudar os hábitos de 
vida, perder peso, controlar uma doença e reduzir riscos”, comenta.

As informações permitem que as startups criem uma proximidade e uma experiência mais 
gratificante para os usuários. “Os pacientes precisam ter informações para poder decidir o que 
fazer e recursos para ganhar mais autonomia nas escolhas sobre a própria saúde. Ainda existe 
uma distância muito grande entre o que as pessoas sentem e o que elas sabem sobre o que está 
acontecendo com seu corpo”, afirma.

Dr. Consulta em números

US$ 100  
milhões 

3 milhões 

1 minuto 
60  
unidades

3 mil 

1 hora

6 pessoas 

Em São Paulo,  
Rio de Janeiro  
e Belo Horizonte

Valor captado  
em seis anos

Quantidade de  
funcionários da startup

Número de pessoas 
cadastradas no sistema

É o tempo de espera 
para agendamento 
de consulta

É o tempo médio  
que o paciente fica  
em uma unidade

Média atendida a 
cada segundo nas 
três cidades 














Fonte: Dr. Consulta
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Fonte: Driving the Future of Health, Strategy&. 

Boa notícia
Como os executivos ouvidos pela Driving the Future of Health  
estão encarando os desafios impostos pela digitização da saúde

96%

85%

75%

67%

68%

Concordam que os cuidados  
serão preventivos e personalizados

Afirmam que a qualidade  
dos serviços vai melhorar

Percebem as mudanças como  
uma oportunidade de crescimento

Esperam uma eficiência  
no sistema de saúde

Acreditam que as mudanças  
se concretizarão até 2030 











Perspectivas otimistas 
 
O futuro é promissor para a área de saúde. Segundo dados da pesquisa da Strategy&, todos 
os executivos ouvidos acreditam que as mudanças serão benéficas para os pacientes; 85% 
esperam que a qualidade dos cuidados melhore; e 78% acreditam que os cuidados de 
saúde serão mais sustentáveis. A personalização do tratamento será a chave que balizará as 
mudanças e causará grande impacto, principalmente, nas áreas de oncologia hematologia, 
cardiologia e psicologia. 

O sucesso das empresas que passarão a atender esses pacientes mais empoderados está 
na integração do ambiente de saúde. Encurtar os passos que conectam as pessoas ao 
tratamento é o principal elemento para a redução das despesas das companhias. 
“Existe um espaço enorme de crescimento, mas as soluções requerem investimento e 
compartilhamento de dados e de risco entre os elos da cadeia. Por isso, quanto mais elos 
da cadeia estiverem dentro do guarda-chuva da empresa de saúde, mais fácil será essa 
adaptação ao cenário de disrupção tecnológica”, comenta Eliane Kihara.

“Os pacientes também 
querem buscar as mesmas 
experiências que têm em 
serviços como Netflix e Uber”   
Eliane Kihara, sócia e líder do setor de saúde da PwC Brasil
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entrevista

O economista Henrique Carsalade Martins, CEO da Brookfield Brasil, 
demonstra confiança na reforma da previdência para consolidar a retomada dos 
investimentos no Brasil

Impulso ao crescimento

“A reforma da previdência é a 
primeira de uma série de reformas 
necessárias para destravar os 
investimentos no Brasil e permitir 
um crescimento de forma 
sustentável nos próximos anos”
Henrique Carsalade Martins, CEO da Brookfield Brasil
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O avanço da tramitação da reforma da previdência no Congresso Nacional abre espaço para a 
ampliação dos investimentos no país e o aumento da produtividade e, consequentemente, serve 
de gatilho para emplacar outras reformas consideradas essenciais, como a tributária, capazes de 
melhorar o ambiente econômico do Brasil e favorecer a retomada efetiva do crescimento. Nos 
próximos quatro anos, segundo o Ministério da Economia, o impacto será de R$ 189 bilhões e, em dez 
anos, ultrapassará os R$ 900 bilhões.

Com mais de 20 anos de experiência em fusões e aquisições e na indústria de geração de energia, 
Henrique Carsalade Martins está confiante nas mudanças estruturais que estão por vir. Para o 
economista, há pouco mais de um ano no comando da Brookfield Brasil, empresa de origem 
canadense voltada para gestão de ativos, a aprovação da reforma da previdência vai arrumar as 
contas do governo e, sobretudo, restaurar a confiança do setor. “A aprovação da reforma interromperá 
o crescente desequilíbrio das contas públicas, atraindo capital para investimentos de longo prazo, 
fundamentais para expansão e modernização da infraestrutura brasileira.”

Em entrevista à CEO Brasil, o executivo faz uma análise do atual cenário de investimentos no 
Brasil, do potencial a ser liberado com a aprovação das reformas e da capacidade brasileira de atrair 
investimentos locais e estrangeiros. Também avalia a necessidade de possíveis ajustes na proposta da 
reforma da previdência, com a inclusão dos governos federal, estaduais e municipais. 
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A reforma da previdência promete arrumar as contas do governo, 
restaurar a confiança dos investidores e viabilizar o retorno do 
crescimento econômico do Brasil. Em sua opinião, a proposta atende aos 
interesses do setor de investimentos?  
 

Sim, a proposta aprovada na Câmara dos Deputados é positiva para o equilíbrio das contas públicas. 
Sua aprovação permitirá ao governo uma melhor gestão de seus orçamentos e a priorização dos 
investimentos em saúde, educação e segurança pública, por exemplo. Entretanto, é importante ressaltar 
que esse seria apenas o primeiro passo para o reequilíbrio das contas públicas. Então, é necessário que 
o governo e o Congresso continuem trabalhando na modernização do Estado brasileiro e na aprovação 
das demais reformas, como a tributária.

Brasil em destaque
Levantamento da PwC ouviu 1.378 CEOs em 91 países dos cinco continentes e 
mostra expectativas positivas dos executivos para novos investimentos no país

posição do Brasil no ranking 
dos países com potencial 
para novos investimentos 
no curto prazo 

acreditam que suas 
companhias vão  
crescer em três anos 

devem participar de 
fusões e aquisições

dos CEOs brasileiros esperam 
ter crescimento orgânico 

projetam crescimento 
das empresas 

esperam aumentar  
o faturamento 

6° lugar

91% 43% 35%

48% 39% 

Fonte: 22ª CEO Survey, PwC

 

  

Ainda há necessidade de ajustes na proposta da reforma? 

O problema da previdência no Brasil não se concentra apenas no âmbito federal, é mais amplo. É 
importante que se garanta, antes da promulgação da reforma, que estados e municípios façam parte 
dessa proposta, para que eles também possam equilibrar suas contas e retomar uma agenda básica 
de investimentos. 
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A inclusão de estados e municípios na proposta de reforma 
previdenciária impulsionará mais investimentos no país?  
 

Sim, a maioria dos estados e municípios está em situação fiscal insustentável, pior que a do governo 
federal. Com a inclusão dos três níveis de governo na reforma da previdência, o poder público 
ganharia um fôlego importante para organizar suas contas e redefinir prioridades. 

Qual o potencial econômico advindo da aprovação da reforma da 
previdência? Quais os principais investimentos a serem viabilizados no 
Brasil? Quais os impactos para o setor de investimentos? 
 
A reforma da previdência é a primeira de uma série de reformas necessárias para destravar os 
investimentos no Brasil e permitir um crescimento de forma sustentável nos próximos anos. Entre as 
reformas que o governo deverá encaminhar e trabalhar em conjunto com o Congresso estão a reforma 
tributária, uma série de privatizações, medidas simplificadoras e desburocratizantes, a nova Lei de 
Saneamento Básico, a independência do Banco Central, a reforma administrativa e o fortalecimento 
das agências reguladoras. A aprovação da reforma da previdência interromperá o crescente 
desequilíbrio das contas públicas, aumentando a confiança do investidor e atraindo capital para 
investimentos de longo prazo, fundamentais para expansão e modernização da infraestrutura brasileira. 
Além disso, indica que o Congresso Nacional está alinhado com a aprovação de uma agenda positiva 
para desenvolvimento e crescimento do Brasil.  

A expectativa é de melhora na infraestrutura, na logística, na circulação 
de capital etc. Quais são as preocupações do setor? Como esses 
investimentos deverão ser direcionados?  

 

As necessidades são muitas. Para atrair o capital necessário para fazer frente a todas elas precisamos 
aperfeiçoar as leis e as regras existentes. A maturidade da regulação dos setores de infraestrutura no 
Brasil varia muito entre os diferentes segmentos da economia. Existem setores, como energia elétrica 
e telecomunicações, em que temos uma regulação federal e agências fortes, o que proporcionou 
a atração de um grande volume de investimentos ao longo das últimas duas décadas. Por outro 
lado, em setores como o de saneamento – no qual a regulação é municipal, descentralizada e 
sujeita a mudanças constantes – os investimentos privados e os do próprio Estado são ínfimos e 
as necessidades de investimentos são enormes. Existe grande liquidez de recursos nos mercados 
externos. Um conjunto de regras claras e estáveis atrairá capital para bons projetos. 
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Quais indústrias receberão mais investimentos com a  
aprovação da reforma da previdência?  
 

A reforma não solucionará sozinha o problema de atração de investimentos, sendo necessária 
também uma legislação estável e que incentive o capital privado a investir em projetos de longo prazo. 
No entanto, acredito que a manutenção da agenda de reformas deverá continuar e o Brasil, com 
bons projetos, atrairá grandes somas de investimentos para os setores de infraestrutura, logística, 
telecomunicações e energia renovável, entre outros. A agenda é muito ampla e vai desde a geração, 
a transmissão e a distribuição de energia até a exploração, o refino, o transporte e a distribuição de 
petróleo e derivados, passando por armazenamento e transmissão de dados, estradas, ferrovias, 
portos, saneamento básico (coleta e tratamento de água e esgoto), transporte público em geral e 
serviços públicos variados. Reorganizar a presença do Estado pode tornar o investimento em ativos 
de bens e serviços atrativo para o segmento privado, visando ao bem-estar da população. Uma 
agenda bem definida vai gerar aumento de competição, ganhos de escala e redução de preços 
no mercado em geral. Nesse cenário de reformas positivas, aumentaríamos a produtividade e a 
competitividade dos produtos brasileiros globalmente, gerando maior riqueza para o país. 

Quais são os principais fatores para impulsionar  
a retomada do crescimento econômico? 
 
A reforma da previdência inaugura uma agenda de reformas necessárias para a modernização do 
Estado. Precisa ser complementada pela reforma tributária, que simplificaria e aumentaria a eficiência 
na arrecadação de tributos, redistribuindo-os de forma mais racional em toda a cadeia produtiva. 
Poderíamos citar outras reformas necessárias, como a administrativa, tanto do governo federal 
quanto dos estados e municípios; a reforma política; além das reformas dos sistemas de saúde e de 
educação, reposicionando o Brasil no mundo de forma competitiva. Deveríamos focar medidas que 
sustentem o crescimento nos próximos 10, 20 e 50 anos. Estamos em plena era da tecnologia e da 
economia digital e, portanto, podemos e devemos tirar proveito de novas ferramentas, aliadas ao 
bom uso da inteligência artificial, e de novas descobertas no campo da ciência, recuperando o tempo 
perdido e gerando maiores ganhos de eficiência em benefício das pessoas.

Percepção sobre a reforma
Pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, divulgada pela Confederação Nacional da 
Indústria em agosto de 2019, revela que os brasileiros são favoráveis à reforma – 2 mil pessoas 
em 126 municípios foram ouvidas

acham que  
a reforma é necessária

são a favor da atual 
proposta que tramita 
no Congresso 

acreditam que todos 
deveriam se aposentar 
com as mesmas regras

afirmam contribuir  
para o INSS

disseram que pretendem 
trabalhar após os 60 anos

acreditam que as 
regras deveriam mudar 
apenas para quem 
ainda não contribui

60% 

49% 36% 34% 

52% 55% 

Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI)
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empresa

Em processo de transformação digital acelerado e inspirada nas fintechs, 
companhia se aproxima do consumidor, integra plataformas e pretende aumentar 
a base de clientes e dados cadastrados nos próximos anos

O salto da Serasa

Há pouco mais de cinco décadas, surgia no mercado uma empresa com a missão de ajudar 
os bancos a ter uma visão melhor do mercado de crédito no Brasil: a Serasa Experian – 
anteriormente conhecida como Serasa-Centralização de Serviços Bancários. As análises 
reuniam informações sobre devedores do país, a exemplo de dívidas vencidas e não pagas, 
ações judiciais e cheques sem fundo, permitindo que organizações tivessem mais garantias 
sobre a idoneidade dos clientes e prospectassem melhores negócios. “Éramos uma empresa 
de big data antes mesmo de o termo surgir no mercado”, afirma o CEO da Serasa Experian, 
José Luiz Rossi. 

O crescimento da empresa foi pautado pela segurança e pela precisão das informações 
coletadas. A Serasa possui a maior base de dados de empresas e consumidores da América 
Latina, somando o cadastro de 219 milhões de CPFs e de 38 milhões de empresas. Além disso, 
a companhia responde em tempo real a uma média de 6 milhões de consultas por dia. Em 2016, 
a empresa, em meio a seu processo de transformação digital, lançou a Serasa Consumidor, 
plataforma que facilitou a vida dos clientes conectando-os a várias soluções financeiras. 

José Luiz Rossi, CEO da Serasa Experian: “Éramos uma empresa  
de big data antes mesmo de o termo surgir no mercado” 
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“Trabalhar cada vez mais perto de milhões 
de consumidores brasileiros só é possível 
com uma empresa digital”

“Surgimos em 1968 para dar ao mercado financeiro informações de consumidores e empresas 
para que todos pudessem tomar decisões mais assertivas de negócios. Agora, estamos abrindo 
uma conexão mais direta com nossos clientes”, ressalta Rossi. “Estamos transformando um 
legado de 51 anos em uma plataforma nova e com nossos serviços integrados.”

A Serasa Consumidor conecta o consumidor a várias soluções: o eCred, que fornece 
empréstimos de mais de 30 instituições, entre elas Itaú, Santander e Creditas – em média, 
12 mil empréstimos são realizados por mês; o Score, que dá uma nota para o bom pagador 
conseguir taxas de juros mais baixas; o Antifraude, de monitoramento; o Ensina, de educação 
financeira; o Cadastro Positivo, que reúne informações de consumidores com um bom 
histórico de pagamento; e o Limpa Nome, que ajuda na renegociação de dívidas – esta 
ferramenta recebeu, em um ano, quase 90 milhões de visitas. “Não disponibilizamos apenas 
informações para os consumidores. Oferecemos esses serviços, de forma gratuita, para ajudar 
as pessoas a ter uma vida financeira mais saudável”, diz Rossi.

José Luiz Rossi, CEO da Serasa Experian



 





Uma companhia big data

223 
milhões  
de endereços

47
milhões  
de protestos

38 
milhões 
de empresas

219
milhões 
de CPFs

177
milhões 
de telefones

63 
milhões 
de cadastros negativos 

A Serasa Experian é responsável pela maior base  
de dados de empresas e consumidores da América Latina

Fonte: Serasa Experian
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Transformando o legado 
 

A aproximação com o consumidor foi a decisão que acelerou, há quatro anos, a transformação 
digital da Serasa Experian. O desafio foi conhecer as possibilidades oferecidas pelo digital 
e como melhorar o contato com os clientes. “O negócio era baseado em um mainframe 
[computador de grande porte dedicado ao processamento de um grande volume de 
informações] e em uma arquitetura robusta. Recebíamos os dados, que eram grandes 
insumos, mas nossa relação não era próxima com o consumidor. Trabalhar com milhões de 
consumidores só é possível com uma empresa digital”, afirma Rossi.

O caminho da transformação digital mexeu com a estrutura da companhia. “Para evoluir em 
nosso propósito, identificamos a necessidade de transformar digitalmente a Serasa Experian. 
Adotamos a metodologia agile para criar ilhas de excelência digital e, a partir delas, replicar 
experiências de sucesso para toda a organização. A primeira dessas ilhas, inspirada no modelo 
de negócios das fintechs, foi responsável pela criação da Serasa Consumidor. Essa mudança 
proporcionou a agilidade e a velocidade de que precisávamos”, comenta o executivo.

Luis Ruivo, sócio da PwC Brasil: “No momento, o dado do cliente é um 
grande ativo, um dos mais valiosos do século”
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Crescimento acelerado 
 

Com a implementação do novo modelo de negócio digital dentro da companhia, foi possível 
entregar produtos e serviços pelo menos 28% mais rápidos em comparação com o modelo 
tradicional. Como resultado, o cadastro de consumidores no site da Serasa Consumidor 
aumentou de 6 milhões para 38 milhões, o que impactou o crescimento exponencial da 
receita. “A Serasa Consumidor responde por 60% dos novos dados dos consumidores na 
empresa. Com essas informações e com todo o tratamento aplicado, nossos produtos e 
serviços são oferecidos com uma qualidade superior”, avalia Rossi. 

Para Luis Ruivo, sócio da PwC Brasil, “o vínculo direto com o cliente gera valor para ambos os 
lados: o cliente, que é dono dos dados e recebe as informações desejadas, e a empresa, que 
pode monetizar o serviço e melhorar a capacidade de manter a base de dados atualizada”.

Adaptação complexa 
 

Para uma companhia que trabalha com um volume gigantesco de dados, o futuro é desafiador. 
Em agosto de 2020, entra em vigor a Lei no 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), sancionada pelo presidente Michel Temer em 2018. As empresas ou grupos 
que não cumprirem as exigências previstas, como respeito à privacidade, estarão sujeitas 
a uma multa que pode chegar a R$ 50 milhões. “Isso exige uma reestruturação completa 
da base de dados, que em alguns casos ainda é armazenada em meio analógico, para se 
adequar às regras exigidas. No momento, o dado do cliente é um grande ativo, um dos mais 
valiosos do século”, avalia o sócio da PwC, Luis Ruivo.

A base tecnológica da Serasa Consumidor funciona desde 2018 em Blumenau, Santa Catarina, 
com uma equipe de cerca de 100 profissionais. O investimento passou de R$ 2 milhões. A 
meta para os próximos anos é manter o ritmo acelerado de crescimento. “É um momento 
único porque estamos lançando produtos alinhados a essas novas demandas de mercado, 
como as normas regulatórias, transformando totalmente nosso negócio”, afirma Rossi. Para 
Luis Ruivo, existe uma tendência natural de expansão da plataforma. “A Serasa Experian, 
dentro desse cenário atual de transformações tecnológicas, conseguirá ganhar em várias 
pontas: seja pela venda de análises mais assertivas, seja pela geração de receita diretamente 
do consumidor”, conclui.
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Frederico Lohmann, superintendente da Sociedade Cultura Artística: 
“As pessoas que fazem doações ao Teatro Cultura Artística se sentem 
participantes do processo de reconstrução” 

tendência
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Papel de empresas no resgate do patrimônio cultural brasileiro ganha relevância com a 
redução de investimentos públicos no setor. A reconstrução do Teatro Cultura Artística, 
em São Paulo, 100% privada, é um exemplo de sucesso 

Soma de esforços 

Todos os anos, ao menos uma instituição cultural brasileira é destruída por incêndios, de acordo 
com um levantamento do Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração 
do Patrimônio Cultural (ICCROM). O risco de acidentes, atrelado à redução gradual dos 
investimentos públicos destinados ao setor cultural e à reestruturação da Lei Rouanet, em 
2019 – cujo teto de capacitação de projetos caiu de R$ 60 milhões para R$ 10 milhões –, tem 
provocado impactos profundos no setor cultural brasileiro, com fechamento de teatros e museus, 
cancelamento de espetáculos e corte de verbas destinadas à manutenção desses espaços.

Esse cenário desafiador, no entanto, tem sido atenuado por iniciativas fundamentais de 
outros setores da sociedade que estão assumindo a responsabilidade de contribuir para 
a preservação do patrimônio cultural nacional. De acordo com o Censo GIFE, pesquisa 
sobre investimentos sociais realizada com 116 organizações brasileiras, o volume total de 
investimentos em 2016 alcançou R$ 2,9 bilhões, enquanto a execução orçamentária do 
Ministério da Cultura foi de aproximadamente R$ 1,9 bilhão, 50% menor no mesmo período.  

Um exemplo de sucesso pode ser observado no tradicional Teatro Cultura Artística, em 
São Paulo, que vem renascendo com o apoio da iniciativa privada depois de ter sido quase 
completamente destruído por um incêndio que durou mais de quatro horas em 2008. 

A primeira fase do projeto de reconstrução, orçado em R$ 100 milhões, começou em março 
de 2018, com reparos nas fundações, na estrutura e na vedação do prédio – o emblemático 
afresco de Di Cavalcanti, localizado na fachada do prédio, também foi restaurado. Parte dos 
R$ 50 milhões utilizados no início da reconstrução foi captada em um plano organizado pela 
Sociedade Cultura Artística – que administra o teatro – através de patrocínios, doações e 
apoios de empresas como Grupo Iguatemi, Credit Suisse, Importadora Aurora e PwC Brasil – 
que realiza um trabalho pro bono de auditoria no projeto de reconstrução.

As doações – que variam de R$ 600 a R$ 4 milhões – são feitas, também, por meio do 
programa Seja Amigo, do Cultura Artística, e da colaboração dos quase 2 mil associados. “As 
pessoas se sentem participantes do processo de reconstrução”, afirma Frederico Lohmann, 
superintendente da Sociedade Cultura Artística. 
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Memória da arte 
 

Patrimônio histórico tombado nas esferas federal, estadual e municipal, o Teatro Cultura Artística 
marcou história na cidade de São Paulo nas últimas cinco décadas. Foi casa de Antônio Fagundes 
em montagens como Cyrano de Bergerac e Fragmentos de um Discurso Amoroso, ambas 
encenadas nos anos 1980. Os atores Ney Latorraca e Marco Nanini levaram mais de 1 milhão de 
espectadores para ver a peça O Mistério de Irma Vap, de Charles Ludlam, entre 1989 e 1997. 
Também foi o último palco a receber o ator Paulo Autran, com a peça O Avarento.  
 
“Temos uma alegria muito grande em lembrar de peças e artistas que passaram pelo espaço, 
como o compositor e multi-instrumentista Hermeto Paschoal, Jô Soares e o pianista Nelson Freire”, 
comenta o empresário Fernando Carramaschi, presidente do Conselho de Administração da 
Sociedade Cultura Artística e fundador da corretora Hedging-Griffo. “Sempre tivemos essa ligação 
muito forte com a promoção cultural da melhor qualidade”, afirma Carramaschi.

B
o

b
 W

o
lfe

ns
o

n

"É uma soma de esforços para 
manutenção da identidade 
cultural, resgate da memória 
e desenvolvimento nacional 
em todas as áreas"
Nabil Bonduki, professor titular de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo e 
especialista em políticas públicas

“O Teatro Cultura Artística é uma referência importante da arquitetura e da cultura clássica de 
São Paulo. Os recursos chegam por pessoas que apoiam e usufruem da atividade cultural que 
o teatro desenvolve”, avalia Nabil Bonduki, especialista em políticas públicas e professor titular 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP).

A restauração do Museu da Língua Portuguesa, que pegou fogo em 2015, é outro bom 
exemplo do apoio da iniciativa privada – o financiamento está sendo feito pelos grupos Itaú, 
Globo e EDP. O museu deve ser reaberto ao público em 2020. No exterior, o incêndio na 
Catedral de Notre-Dame, em Paris, levou empresas e pessoas físicas a doarem mais de 800 
milhões de euros (R$ 3,6 bilhões) para a reconstrução do emblemático edifício. “É uma soma 
de esforços para manutenção e construção da identidade cultural, resgate da memória e, 
também, desenvolvimento nacional em todas as áreas”, observa Nabil Bonduki. 
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Esforços e expectativas

A partir do encerramento da primeira fase das obras, em julho deste ano, o Cultura – como é 
carinhosamente chamado pelos sócios – iniciou um forte movimento voltado para a captação de 
novos recursos para a última etapa de acabamentos a fim de reinaugurar o teatro no segundo 
semestre de 2021. 

O projeto também ganhou aprovação do Ministério da Cultura para levantar fundos com 
patrocinadores por meio da Lei Rouanet. “A lei permitiu que nossos concertos fossem mais 
acessíveis e também que a gente expandisse as atividades educativas da instituição”, afirma 
Lohmann. A instituição atinge um público de 40 mil pessoas anualmente.

O novo prédio do Cultura Artística abrigará as atividades do Cultura Artística Educativo, projeto 
que concentra os programas de difusão da música e de formação de jovens músicos. “Um 
prédio vivo, aberto para a cidade, que vai proporcionar as atividades educativas que a gente vem 
desenvolvendo ao longo dos anos, a exemplo do Programa de Bolsas de Estudos, com oito salas 
equipadas para os jovens poderem, além de ensaiar, gravar vídeos para concursos e assistir aulas 
a distância com as mais modernas condições”, afirma Lohmann.

O concerto de reinauguração do Teatro Cultura Artística, previsto para novembro de 2021, ainda 
é um mistério. “Temos várias ideias, mas nada definido. É uma responsabilidade enorme, ainda 
mais quando lembramos da inauguração, em 1950”, avalia Lohmann. A expectativa não é para 
menos: a sala principal, na época, recebeu o concerto da Orquestra Sinfônica Municipal regida 
por Heitor Villa-Lobos, que fez a primeira audição da “Bachianas Brasileiras nº 8” – uma das nove 
composições do artista escritas em 1922.

Carramaschi e Lohmann acreditam que a sociedade está mais consciente da finalidade da cultura. 
“Tenho a impressão de que a resposta da sociedade para colaborar com a finalização do projeto 
de reconstrução do Cultura Artística vai ser surpreendente”, comenta Carramaschi. 
 “Somos um exemplo de uma instituição absolutamente privada, mantida com fundos privados 
e que teve algum apoio do governo ao longo da história. Com a redução da atuação do Estado 
na área da cultura, de certa forma, nos sentimos compelidos a preencher essa lacuna aberta. É 
um exemplo importante, em um país como o Brasil, de como a iniciativa privada tem um papel 
preponderante na manutenção do patrimônio e da produção cultural”, afirma Lohmann.

Fernando Carramaschi, presidente 
do Conselho de Administração da 
Sociedade Cultura Artística: "A resposta  
da sociedade para a finalização do 
projeto de reconstrução do Cultura 
Artística será surpreendente”
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O novo Cultura Artística

7,6 mil m2 4 andares

1 livraria 8 salas

1 restaurante

1 cafeteria

Um novo  
foyer de vidro

Uma sala de 
espetáculo 

Um auditório 
flexível 

de área construída

multiuso

voltado para a Praça Roosevelt,  
no Centro de São Paulo

com capacidade para 750 
lugares e palco para até  
80 músicos

com 200 assentos

Assinado por Paulo Bruna e concebido com o apoio de consultores internacionais 
especializados em salas de espetáculo e acústica, o novo Cultura Artística vai manter um 
diálogo próximo com o original de Rino Levi, preservando características que fizeram do 
antigo teatro um marco da arquitetura da cidade de São Paulo

Teatro Cultura Artística: Inaugurado em março de 1950, sua fachada possui afresco do pintor Di Cavalcanti

Revista CEO | nº 39 36



Le
an

d
ro

 F
o

ns
ec

a

Ministro da Fazenda mais jovem e poderoso que o país já teve, Delfim Netto segue, 
aos 91 anos, influenciando os rumos do Brasil e conta como a força de vontade, o 
empenho e o acaso foram decisivos para sua trajetória de sucesso 

“Milagre é efeito sem causa. Nós tivemos uma causa: foi o trabalho dos brasileiros.” Antonio 
Delfim Netto nunca aceitou a atribuição do termo “milagre” ao período correspondente ao 
extraordinário desenvolvimento econômico ocorrido no Brasil entre os anos de 1968 e 1973. 
Ele foi o mentor da política econômica brasileira em um período em que a taxa média de 
crescimento do Produto Interno Bruto era de 10% ao ano. “As pessoas estavam produzindo o 
‘milagre’ com o seu trabalho nas fábricas e não acreditavam. Era preciso que viesse alguém para 
dizer isso”, relembra o ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, deputado federal constituinte e 
professor emérito da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo (USP).

Aos 91 anos, ele segue como um dos economistas mais influentes do país. Escreve 
regularmente para alguns dos principais jornais e revistas do Brasil, analisando, por vezes 
de forma crítica, o cenário econômico. É frequentemente consultado por autoridades 
econômicas de diferentes matizes ideológicos e dá expediente diário em seu escritório de 
consultoria em São Paulo. Não pensa em parar. “Se você acha o trabalho um fardo, você está 
jogando sua vida fora. Trabalhei muito, fazendo o que gosto. Quando a profissão ‘te escolhe’ 
adequadamente, você não trabalha, você vive.”

O oráculo da economia

“Se você acha o trabalho  
um fardo, está jogando sua vida fora.  
Trabalhei muito, fazendo o que gosto. 
Quando a profissão ‘te escolhe’,  
você não trabalha, você vive”
Delfim Netto, economista e ex-ministro da Fazenda,  
da Agricultura e do Planejamento

personalidade
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Nascido em 1o de maio, Dia do Trabalho, Delfim Netto aprendeu desde cedo, porém, que 
“para chegar longe é preciso muito esforço”. O primeiro emprego foi aos 14 anos, em 1942, 
na Companhia Gessy Industrial, na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo. O cargo era 
de office-boy. “Era uma empresa próspera, ligada à inovação, construída por empresários que 
tinham uma grande visão.” Ficou lá até completar a maioridade. Dizia que queria ser engenheiro.

Prestou concurso para o Departamento de Estradas de Rodagem e passou entre os primeiros 
colocados. Idolatrava o trabalho. “Eram 600 máquinas, entre tratores e motoniveladoras. 
Uma verdadeira empresa de construção.” Não imaginava que, apesar da empolgação, nunca 
chegaria a se formar na faculdade de Engenharia. “Era um curso de tempo integral. Impossível, 
não tinha condições de deixar de trabalhar”, recorda.  

Mudança de planos 

 

Com uma memória invejável e um bom humor constante, Delfim fala com riqueza de detalhes 
sobre episódios de sua trajetória, que se confunde com a do Brasil no último século, como 
o início do curso de Economia na recém-fundada Faculdade de Ciências Econômicas 
e Administrativas da USP – escolhido por ter aulas apenas no período da manhã, o que 
lhe permitiria continuar trabalhando. Lá, encontrou um grupo de alunos e professores 
preocupados em apoiar o desenvolvimento brasileiro. Em 1952, tornou-se o primeiro professor 
egresso da própria faculdade. 

Na época, o economista não esperava ocupar importantes cargos públicos, nem mesmo 
entrar na política brasileira. Pensava que seguiria a carreira acadêmica. Errou na projeção. 
“Foi um acidente de percurso”, brinca. No início dos anos 1960, quando comandava um 
grupo de estudos na Associação Comercial de São Paulo, conheceu inúmeros empresários, 
entre eles Laudo Natel, que se tornaria governador de São Paulo e o convidaria para ser 
secretário da Fazenda. 

Delfim permaneceu no cargo na gestão do governador Abreu Sodré e o bom desempenho fez 
seu nome chegar aos ouvidos do general Arthur da Costa e Silva, que procurava alguém que 
tivesse conhecimento de agricultura e entendesse de café, o produto agrícola mais importante 
da época. “O presidente me convidou para passar uma manhã em Copacabana, discutindo o 
problema da agricultura brasileira. Conversamos por quatro horas e eu me exibi um pouco.” Deu 
certo. Com 38 anos, Delfim se tornaria o ministro da Fazenda mais jovem da história do Brasil. 

Confiança e ousadia

Um dos slogans de sua política econômica dizia que era preciso fazer o bolo crescer para 
depois dividi-lo. E o bolo cresceu. Por sete anos, o crescimento do PIB esteve entre os maiores 
do mundo – chegou a 14% em 1973. Habilidoso, Delfim procurou incentivar as exportações 
com a isenção de impostos e a desvalorização do câmbio. Tabelou e reduziu as taxas de 
juros e ampliou o acesso das empresas ao crédito. “A vida de todos melhorou. Era visível a 
felicidade no rosto das pessoas.”
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“Milagre é efeito sem causa. Nós tivemos 
uma causa: foi o trabalho dos brasileiros”

Delfim Netto, economista, ex-ministro 
da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento

O país, sob a chefia econômica de Delfim Netto, investiu em um modelo desenvolvimentista 
marcado por obras fundamentais de infraestrutura, a exemplo das hidrelétricas de Itaipu e da 
ponte Rio-Niterói – a mais longa do Hemisfério Sul. O motor desse rápido crescimento só foi 
freado pela crise internacional do petróleo. “Ninguém imaginava. Quando o preço subiu, o país 
não conseguiu se ajustar. O problema foi que se começou a usar o câmbio como instrumento de 
controle da inflação. A hiperinflação infelizmente existiu e foi corrigida pelo brilhante Plano Real.”

Em pouco mais de duas décadas do que o economista chama de “regime autoritário”, Delfim 
ocupou cargos no primeiro escalão por 14 anos. Foi ministro da Fazenda, da Agricultura e do 
Planejamento e embaixador do Brasil na França. 

Em 1986, candidatou-se a uma vaga de deputado federal por São Paulo e foi eleito para 
cinco mandatos; participou da Constituinte e só deixou o Congresso Nacional em 2007. 
Delfim acompanhou e atuou como deputado no bem-sucedido processo de controle da 
inflação nos anos 1990. Foi, também, conselheiro econômico das gestões de Luiz Inácio Lula 
da Silva, durante o enfrentamento da crise internacional de 2008. De sua sucessora, Dilma 
Rousseff, o economista tem uma visão crítica. “O cenário econômico não era bom. Dilma 
gastou o que podia e o que não podia. Se reelegeu, mas quebrou o Brasil.” Em 2018, lançou 
seu quinto livro, O Animal Econômico, que reúne artigos publicados nos últimos dez anos no 
jornal Folha de S.Paulo. 

Otimismo 
 

Delfim é neto de imigrantes italianos e primogênito de um casal de classe média, José e Maria 
Delfim. Tem uma filha e um neto. Reservado, o economista não gosta de falar muito sobre a 
família. Mas faz uma exceção. Na estante que ocupa toda a parede lateral de seu escritório, 
localizado no bairro de Higienópolis, em São Paulo, há um porta-retrato em meio a esculturas, 
quadros de pinturas abstratas e livros de literatura. “Aquele é meu neto, Rafael, de 10 anos”, diz, 
ao apontar para um canto da estante. “Espero que ele tenha a oportunidade, assim como eu tive, 
de ser escolhido por uma profissão na qual ele viverá, e não achará o trabalho um fardo.” 

Sobre o que espera para o futuro do país, Delfim Netto se diz um “otimista realista”, tal como 
Ariano Suassuna. Ele afirma que “pode haver erros de curto prazo, mas ainda assim a riqueza 
nacional vai crescer”. “A vontade de trabalhar, a liberdade criativa e a imaginação do brasileiro 
vão aflorar ainda mais. Não tenho dúvida, vai prevalecer o crescimento mais equânime e mais 
robusto.” Ao neto, Rafael, Delfim prefere falar de coisas simples do cotidiano. Gosta de ver o 
sorriso do garoto. “Quando ele nasceu, eu já era um velho”, brinca. 
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Assembleia Nacional Constituinte 
 
Entre 1987 e 1988. A Assembleia instalada pelo presidente José Sarney 
trabalhou durante 20 meses. Participaram 559 parlamentares, 72 
senadores e 487 deputados federais, entre eles Delfim Netto. “Lembro que 
debatemos intensamente o texto por mais de 20 meses. O Brasil ganhou 
uma das melhores Constituições.”

Redemocratização 
 
Entre 1985 e 1989. Representa o fim do regime militar, que durou 21 anos, até 
a eleição de Tancredo Neves. Com sua morte antes de assumir a Presidência, 
quem ocupou o posto de presidente indiretamente eleito foi José Sarney. Em 
1986, Delfim Netto assumiu o cargo de deputado federal por São Paulo. “Eu 
tinha vindo do regime autoritário e disputei minha primeira eleição. E meu mote 
na campanha era ‘Eu era feliz e não sabia’. Deu certo.”

Combate à Hiperinflação 
 
Nesse período, que tomou toda a década de 1980, comerciantes remarcavam 
preços diariamente, produtos sumiam das prateleiras e consumidores 
corriam às compras assim que recebiam o salário. No Brasil, segundo a 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a inflação média anual 
no período foi de 233,5%. “A hiperinflação existiu e foi corrigida pelo brilhante 
Plano Real. É uma joia que vai honrar o que os economistas fizeram.”

Um agente da história
Em cinco décadas de vida pública, o economista Delfim Netto participou 
ativamente de momentos marcantes da história do país. Veja alguns deles

Milagre Econômico 
 
Período correspondente ao desenvolvimento econômico ocorrido no Brasil 
entre os anos de 1968 e 1973. A taxa de crescimento do PIB foi de 10% 
ao ano. “Quando nós entramos, existia uma recessão. Não mudamos o 
direcionamento, mudamos a política monetária e a fiscal. Foi a expansão  
do trabalho feito no governo do presidente Castello Branco.”
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Publicações
Global Treasury  
Benchmarking Survey 2019 
 

Os responsáveis pelas finanças das empresas foram entrevistados 
nesta pesquisa da PwC para mostrar quais suas principais 
preocupações, desafios e perspectivas para os próximos 
meses. Foram ouvidos executivos da área em 37 países. Entre 
as principais conclusões, 55% deles indicam que supervisionam 
riscos de fraudes em suas companhias e 59% acreditam que o 
profissional da área deva ter afinidade com tecnologia.

http://bit.ly/pwc_globaltreasurybenchmarking

Global Top 100 Companies  
by Market Capitalisation  

Neste ano, em todo o mundo, a capitalização das empresas já 
alcançou US$ 2,1 trilhões, um aumento de 5% em relação a 2018. 
Para monitorar essa tendência, este relatório da PwC classificou 
empresas globais por capitalização de mercado e comparou essa 
evolução em relação ao ano passado, e também o período entre 
março de 2009 e março de 2019. Como principais destaques, 
a Microsoft ultrapassou a Apple e alcançou a primeira posição 
no ranking, enquanto a Exxon Mobil retornou às dez primeiras 
empresas listadas, substituindo a JP Morgan. Os Estados Unidos 
continuam a dominar, com 54 empresas no Global Top 100, 
representando 63% do valor global.  

http://bit.ly/pwc_globaltop100companies

Global Top 100 
companies by 
market capitalisation

July 2019
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A Practical Guide to  
Responsible Artificial Intelligence

Cerca de 25% dos executivos ainda não consideram a 
inteligência artificial como parte de suas estratégias, enquanto 
somente 38% acreditam que essa ferramenta esteja alinhada 
com os valores de suas organizações. Essas e outras conclusões 
surgiram deste levantamento recente da PwC, que ouviu altos 
executivos entre maio e junho de 2019. Como consequência, a 
PwC criou um guia para amplificar o uso da inteligência artificial 
nas empresas de maneira responsável, sempre com o objetivo de 
potencializar negócios em alinhamento com a força de trabalho. 

http://bit.ly/pwc_guidetoresponsibleartificialintelligence

PwC’s Global Crisis Survey 2019

As crises enfrentadas pelas companhias podem ajudá-las a se 
reinventar e a preparação para evitá-las é uma grande vantagem 
competitiva no mercado. Esse é o mote principal do levantamento 
da PwC, que ouviu executivos em organizações de 25 indústrias em 
43 países. Desse índice, mais da metade atuou em empresas que 
enfrentaram crises internas nos últimos cinco anos. No total, o material 
analisou 4.515 casos de crises. Por meio delas, é possível entender 
quais as principais ameaças internas e externas para a geração de 
negócios das companhias. 

http://bit.ly/pwc_globalcrisis2019

Pesquisa Fintechs de Crédito 2019

A fim de entender melhor o perfil das fintechs de crédito e os 
obstáculos ao seu desenvolvimento, a PwC Brasil, em parceria 
com a ABCD (Associação Brasileira de Crédito Digital), elaborou 
um estudo inédito sobre a situação dessas empresas no país. Com 
base em informações fornecidas por líderes das organizações, a 
pesquisa Fintechs de Crédito 2019 lança luz sobre um mercado de 
grandes oportunidades e que ainda enfrenta grandes desafios em 
termos de regulação, talentos e captação de recursos.

https://www.pwc.com.br/pt.html

A practical guide to 
Responsible Artificial 
Intelligence (AI)

pwc.com/rai

www.pwc.com/globalcrisissurvey

Crisis Preparedness as the next competitive 
advantage: Learning from 4,500 crises
PwC’s Global Crisis Survey 2019 

A nova fronteira      
     do crédito  
no Brasil

Pesquisa 
Fintechs  
de Crédito

2019
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