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editorial
De acordo com o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud),
o Brasil tem uma taxa de evasão escolar
de 24,3%, o terceiro maior índice entre
os cem países com melhor Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH).
O brasileiro fica, em média, 7,2 anos na
escola, a menor média de escolaridade
da América do Sul. Esses dados
preocupantes, no entanto, são apenas
a ponta do iceberg do déficit educacional
brasileiro e, por essa razão, o assunto é
recorrente nesta edição. A comunidade
empresarial está empenhada em uma
solução para a educação, consciente
de sua relação com a competitividade.

Piti Reali

Neste contexto, o setor de educação
brasileiro experimenta um momento de
intensa atividade, envolvendo investimento
público e privado, nacional e estrangeiro.
Dentro destas iniciativas, podemos citar
a criação da faculdade de medicina do
Hospital Albert Einstein, cujo presidente,
Claudio Lottenberg é retratado na seção
Perfil. Há 13 anos à frente da entidade,
referência no setor de saúde no Brasil e no
mundo, ele divide conosco sua trajetória
pessoal e empresarial e alguns de seus
hábitos profissionais.
Ainda no tema Educação, a seção Case
Setorial faz um balanço dos recentes
movimentos no setor, que vive a segunda
onda de transações de fusões e aquisições.
Mostramos quais são os atrativos que
motivam esses investimentos cujo foco,
agora, vai além do ganho de escala e
envolve também a qualidade no ensino.

Fernando Alves
Sócio-presidente da PwC Brasil

Na seção Entrevista, conversamos com
Bel Pesce, a empreendedora que se
destacou com uma startup no Vale do
Silício e acaba de fundar uma escola –
eis novamente a educação – de
empreendedorismo no Brasil, que
inclusive oferece cursos online, em
parceria com a PwC Brasil.

Já em Pesquisa, nosso foco é inovação.
Dissecamos para o leitor uma recente
pesquisa da PwC segundo a qual inovar
continua a valer muito a pena. As empresas
mais inovadoras projetam mais de 60%
de aumento de receita nos próximos cinco
anos, enquanto as menos inovadoras devem
crescer em torno de 20% no período.
O debate em Opinião é sobre a
autorregulação das empresas em operações
como fusões e aquisições a propósito da
criação do CAF, nosso novo Comitê de
Aquisições e Fusões, inspirado no órgão
autorregulador britânico, o “Takeover
Panel”. O presidente da Associação de
Investidores no Mercado de Capitais (Amec)
e o líder do CAF colocam seus argumentos.
Complementarmente, Roberta Nioac
Prado, conselheira do Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC), aborda,
na seção Artigo, a governança corporativa
nos novos tempos de maior transparência
e, principalmente, de maior exigência
dos stakeholders.
A seção Ensaio trata de uma ferramenta
valiosa para empresas que querem
gerar valor não só para si, mas também
para a sociedade: a TIMM. Trata-se da
metodologia da PwC para a medição e
gestão do impacto total causado pelas
empresas, nos âmbitos social, ambiental,
fiscal e econômico.
Por fim, Personalidade traz a experiência
de mudança da Bienal Internacional de
Arquitetura de São Paulo, em busca de
um turnaround. Quem é o agente dessa
mudança? O curador Guilherme Wisnik,
que nos brinda com insights interessantes
sobre o processo.
Boa leitura!
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Pesquisa. Quais são os dois maiores
desafios atualmente enfrentados pelas
empresas para inovar? Primeiro, levar
ideias inovadoras ao mercado de maneira
rápida e escalável e, segundo, encontrar e
reter grandes talentos para que a inovação
se materialize. Essas faces da inovação são
abordadas em recente pesquisa PwC.

34
Opinião. O CAF, comitê autorregulador que visa proteger acionistas
minoritários em operações como fusões e aquisições de empresas, pode gerar
entre os investidores brasileiros um impacto superior ao do Novo Mercado da
BM&FBovespa, criado em 2000. O novo órgão, apoiado pela CVM, é debatido por
seu líder e pelo presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais.
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Perfil. Quando jovem, Claudio Lottenberg foi duramente
questionado por seu pai sobre a opção pela oftalmologia como
especialidade médica. O temor de que ele não trabalhasse muito
converteu-se em uma fina ironia: multitarefas, Lottenberg tem
um dia a dia intenso, dividido entre a presidência do Hospital
Israelita Albert Einstein, suas atividades como médico, o
empresariamento da rede de 15 clínicas Lotten Eyes e atividades
voluntárias na comunidade judaica. Para dar conta disso e
“fazer acontecer”, Lottenberg baseia-se em relacionamentos,
intuição e disciplina férrea.

Ayla Safir

Artigo. Se, nos Estados Unidos, os debates sobre
governança corporativa são relacionados com conflitos
de interesses entre sócios e gestores da empresa, no Brasil,
versam sobre discordâncias entre sócios majoritários e
minoritários. Como fica a governança em nossas empresas
tendo em vista essa e outras particularidades e em um cenário
que ganha novos contornos, como os da Lei Anticorrupção e a
teoria do domínio do fato?

40
Entrevista. Bel Pesce acaba de vender, a uma
grande corporação, sua startup no Vale do Silício, a
Lemon. Agora, seu foco é outro: ela quer direcionar
tudo o que aprendeu para a FazINOVA, escola de
empreendedorismo que recentemente abriu no Brasil.

44

Piti Reali
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Ensaio. Conheça a TIMM, a nova metodologia de
avaliação de desempenho que visa medir o impacto total
que uma empresa gera com sua atividade. A TIMM quantifica
os impactos sociais, ambientais, fiscais e econômicos,
ajudando a melhorar os processos corporativos de
tomada de decisão e a reputação mediante os diferentes
stakeholders, criando mais valor para os acionistas e
também para a sociedade.

Personalidade. A Bienal Internacional de Arquitetura de
São Paulo vinha perdendo público e patrocinadores como
algumas empresas perdem clientes e investidores. Buscou fazer
um turnaround e entregou a tarefa nas mãos do curador
Guilherme Wisnik, que levou a exposição para as ruas.

48

Case setorial. Entre 2007 e 2013, houve
cerca de 200 transações de fusão e aquisição
de empresas de educação no Brasil, algumas
das quais envolvendo grupos internacionais.
Esse movimento, que agora entra em sua
segunda onda, passa a priorizar o ganho de
qualidade em vez do ganho de escala.
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Claudio Lottenberg,
um líder multitarefas
Presidente voluntário do Hospital Israelita Albert Einstein desde
2001, empresário e membro ativo da comunidade judaica, o médico
Claudio Lottenberg busca diferenciar-se pela disposição em “fazer
acontecer” e por atributos como disciplina, competência multitarefas,
capacidade de relacionar-se e o que define como uma intuição incomum

Não é raro chegar ao Hospital Israelita Albert Einstein, em
São Paulo, às 6h15 e já encontrar o médico oftalmologista
Claudio Lottenberg presente. A fim de se preparar com
tranquilidade para a intensa agenda de cada dia, o presidente
voluntário da instituição começa a trabalhar muito cedo.
E assim se revela uma de suas facetas: é um executivo
organizado nos mínimos detalhes.
O gosto pelas minúcias não o torna uma pessoa introspectiva,
entretanto. Caminhar com ele pelos corredores do hospital
é preparar-se para parar e conversar a cada três passos, na
interação com um grande número de pessoas. Só que ele
faz isso em alta velocidade, de modo “zás-trás”, como ele o
denomina, da mesma forma que conduz algumas de suas
reuniões de trabalho, em pé.
4 ceo perfil

Lottenberg compartilhou seu background com a CEO Brasil.
Remonta a sua infância, e aos valores de que foi impregnado
quando criança, e inclui especificidades como a delegação de
responsabilidades a pessoas que tenham como traço principal
a boa índole e também sejam fortes em relacionamento.
Mantendo-se ativo como oftalmologista, Lottenberg não fez
uma escolha entre uma carreira em Y, de especialista, e outra
de gestor. Ele consegue conciliar as duas, assim como concilia
o lado executivo e o empresário, em sua rede de clínicas
Lotten Eyes, e ainda a atuação como voluntário. Mas garante
que consegue reservar tempo para o convívio com os filhos
gêmeos, de 6 anos e meio, e com a esposa, Ida Sztamfater,
também voluntária no Einstein.

Cordel Imagens

Claudio Lottenberg
Presidente voluntário do Hospital
Israelita Albert Einstein e presidente
da rede de clínicas Lotten Eyes
perfil ceo 5

Escola semelhante ao trabalho
“Sou filho de brasileiros. Minha mãe é carioca e meu pai, já
falecido, era um brasileiro patriota: nasceu em Odessa, na Rússia,
mas naturalizou-se e orgulhava-se muito do nosso país, ao qual
serviu nas Forças Armadas. Tenho dois irmãos, o mais velho é
médico endocrinologista, professor da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, e a mais nova, cirurgiã-dentista.
Meu pai desenvolvia uma atividade comercial, era gravateiro.
Nossa família se classificava como de classe média alta, embora
os recursos fossem mais exíguos do que hoje. Meu pai jamais
deixou que faltasse qualquer coisa para os filhos, particularmente
no que envolvia educação: sempre frequentamos escolas de boa
qualidade. Suas exigências nessa área também eram grandes:
ele sempre exigiu de nós um compromisso objetivo com tudo
o que pudesse significar o aprimoramento do conhecimento.
Sabia que o que eventualmente ele não tinha tido na vida poderia
fazer diferença na vida dos filhos.
Meu pai espelhava-se em bons exemplos e concentrava-se em
bons sentimentos. Jamais o ouvi criticar uma pessoa ou diminuir
alguém; nunca expressou um sentimento de inveja. A atmosfera
em casa era muito positiva, associando a vontade de ofertar o
conhecimento com boas atitudes.
Acho que isso me proporcionou um verdadeiro caminho para
que eu pudesse pavimentar depois a minha vida profissional,
a familiar e a institucional. Todas as pessoas têm na sua
essência um reflexo daquilo que observavam em sua casa.
Uma família bem estruturada ajuda muito; eu tive a sorte de
ter uma família assim e procuro fazer o mesmo com meus filhos.
Meu pai me passou valores como o da boa vontade e o da
ambição (no melhor sentido). Às vezes, um pai não pode suprir
os filhos com dados técnicos, mas ele fornece o alicerce. Meu
irmão, oito anos mais velho do que eu, também foi uma grande
influência, na infância e adolescência. Quando você tem 10 anos
de idade e seu irmão de 18 é o primeiro colocado no vestibular de
medicina, como foi o caso do meu, isso é uma referência de peso.
O fato de eu ter me espelhado no exemplo do meu irmão deve ter
simplificado a missão dos meus pais.

A escola me deu a primeira oportunidade de entender o que
é responsabilidade. Meus pais alimentaram a ideia de que a
escola era meu grande vínculo. Apeguei-me a isso e sempre me
esforçava para ter boas notas. Com a escola entendi que, quando
assumimos desafios, temos de fazê-lo de maneira intensa,
dedicada, verdadeira. Imagino que meus pais tenham me
incutido, naquele momento, o sentimento de que escola era
algo semelhante ao trabalho.

Sociedade Beneficente Israelita Brasileira
Albert Einstein

Unidades: 10
Investimentos de 2007 a 2012:

R$ 1,17 bilhão
Receita em 2012:

R$ 1,59 bilhão

15,3% maior do que em 2011

Ebitda em 2012:

R$ 167,9 milhões
12,1% maior do que em 2011
Funcionários (CLT e terceirizados)

12.300
Investimentos previstos
de 2013 a 2018:

R$ 1,23 bilhão
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Entrada do Hospital Israelita Albert Einstein,
no Morumbi, em São Paulo

Recentemente, o chefe de segurança do Einstein disse algo muito
interessante a respeito do trabalho: ‘Quem escolhe o trabalho de
que gosta jamais terá de trabalhar pelo resto da sua vida’. É claro,
aí trabalho torna-se prazer mais do que dever. Realizei minha
vida na escola, assim como no trabalho, porque encontrei prazer
nisso. Não vou dizer que não tive dias em que não quis ir para
a aula, mas foram raros. Eu via na escola algo muito próximo à
minha identidade.”
A sorte da segunda opção
“Quando fui prestar vestibular para medicina, havia três grandes
opções: a Universidade de São Paulo (USP), a Escola Paulista de
Medicina (EPM) e a Santa Casa. Naquele momento, a EPM era
entendida, e também percebida por mim, como a segunda opção,
embora fosse uma excelente escola médica. A primeira era a USP,
onde meu irmão havia estudado. Então, quando entrei na EPM,
senti-me muito frustrado. Os primeiros meses foram de angústia.
Com o tempo, percebi que o fato de estudar em uma escola
diferente da do meu irmão, com menos pessoas conhecidas,
foi benéfico: possibilitou-me criar meu espaço, desenvolver
uma identidade própria. Foi uma sorte, na verdade. Não basta
o acréscimo de saber técnico; ambientes como o de uma escola
devem nos ajudar a crescer como seres humanos. Possivelmente,
como ser humano, eu não teria me desenvolvido da mesma
forma se tivesse entrado na USP.

Minha história na EPM me ajuda quando falo com os jovens,
muitos deles frustrados por demorar um pouco mais para
passar no vestibular e não conseguir ingressar na faculdade
dos sonhos. Digo a cada um que a faculdade é uma ferramenta
vital, mas que ela não transforma ninguém em um bom
médico. Explico que a capacidade técnica não é o único atributo
obrigatório ao exercício profissional e que esse atributo tende a
nascer nos descaminhos e nas imperfeições de nossos sonhos,
pois aí é que se geram oportunidades de crescer e de olhar para
o mundo de maneira diferente. Como aconteceu comigo.”
Enfrentamento paterno
“Meu pai achava que eu não queria trabalhar muito, por conta
da especialidade que escolhi: oftalmologia. Não era considerado
algo de primeira grandeza naquela época. Minha mãe, que
completará 91 anos em 2014, ri disso até hoje, dizendo que meu
pai nunca imaginaria minha carga de trabalho atual.
Quando anunciei que seria oftalmologista, ele só perguntou:
‘Por quê?’. Eu respondi que queria conciliar tecnologia, cirurgia
e clínica, e a oftalmologia envolvia essas três coisas. Também
expliquei que era um campo de trabalho promissor, com pouca
oferta de profissionais e demanda crescente. Ele teve uma reação
forte. Lembro-me como se fosse hoje de ele dizer: ‘Acho que você
quer ser vagabundo’. Não era com maldade; era a informalidade
característica de uma relação entre pai e filho.
perfil ceo 7
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“Cumprir tarefas além da
obrigação é algo que faço
desde a adolescência. Fui
cantor de sinagoga, dei aulas
particulares para jovens,
prestei serviços de entrega”
Aí tive de lhe dizer que eu tocaria minha vida do meu jeito.
Percebi que, naquele momento, eu estava rompendo com
a proteção que ele queria me dar. Era a ruptura com o
paternalismo, necessária ao crescimento pessoal.”
Ir além do dia a dia (e ser o primeiro)
“Cumprir tarefas além da obrigação é algo que faço desde a
adolescência. Fui cantor de sinagoga, dei aulas particulares
para jovens, prestei serviços de entrega em alguns lugares.
Desde os 14 anos, sempre gostei de ter tarefas além daquelas
do dia a dia. Noto que meus filhos gêmeos, de 6 anos e meio,
vão na mesma linha: competem para ver quem acorda mais
cedo e trabalha mais, como o pai. Outro dia, um deles falou
para mim que não queria ir à escola para poder trabalhar
antes. [risos]
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O início da minha carreira, como médico residente, foi de
muitas novidades, mas lidei com elas apoiando-me no que
sei fazer bem, que é me dedicar às coisas além da obrigação.
Quando muitos residentes viajavam no final de semana, eu já
era plantonista, por exemplo – todos os domingos, de dia e de
noite, no Hospital Santa Cruz.
Não era proibido fazer isso, mas algumas pessoas não viam
com bons olhos, achando que prejudicaria a residência. Só que
eu nunca deixei de fazer tudo o que era minha obrigação na
residência. Apenas sacrificava as atividades sociais comuns de
um jovem – e sempre acordei cedo e dormi pouco.
O fato é que, com a prática diária, confirmei que oftalmologia era
uma especialidade realmente interessante, mas vi que precisava
me aprofundar na metodologia científica. Assim, aos 33 anos
e depois de um pequeno tempo fora do país, eu já tinha feito
mestrado e doutorado em oftalmologia. Foi quando surgiu a
oportunidade de vir para o Einstein.
Aos poucos, fui me engajando na instituição. Primeiramente,
fazia consultas regulares e dava plantão; mais tarde, tornei-me
responsável pela área de transplante de córneas e, depois, pela
de cirurgia refrativa. Um dia, surgiu a oportunidade de ter
uma atividade administrativa. Aceitei e logo tratei de conhecer
um pouco mais sobre gestão.”

“Meu pai me ensinou que a vida não pode
ser voltada só para os bens materiais. Ele
nunca substituiu o judaísmo dos valores
pelo judaísmo das posses”

Quatro presidências, uma vice-presidência
e um estilo de liderança zás-trás
“Vivo intensamente a função de presidente. Sou presidente do
hospital – atividade que não é profissional, mas voluntária, só
que exercida como se profissional fosse –, presidente do Grupo
Lotten Eyes, das 15 clínicas oftalmológicas da família, presidente
da Confederação Israelita do Brasil e presidente do Lide Saúde.
Ainda sou vice-presidente do conselho da Câmara de Comércio
Brasil-Israel.
Participo muito da gestão de tudo isso, mas sem participar
muito. Eu me refiro a envolvimento, no primeiro caso, e a
tempo, no segundo. Isso quer dizer que sou uma pessoa muito
objetiva. Reunião, para mim, é para fazer em pé: eu chego e
tomamos decisões zás-trás, em dois ou três minutos. Quando
não dá para resolver, deixo a prática dar a solução. O fato de
ser dotado de excelente memória me ajuda bastante.
Delego responsabilidades às pessoas que me cercam – por
exemplo, no Einstein, tenho a sorte de ter um executivo muito
competente como apoio, que é o Henrique Neves. Ele é que
administra o dia a dia da instituição e me avisa quando tenho
de entrar em cena. Mas há coisas que não delego.
Não repasso a ninguém o zelo pela imagem da instituição, um de
seus maiores ativos. Também participo diretamente da motivação
dos jovens talentos e da construção de líderes.
Liderança é algo complexo, porque envolve muita coisa ao
mesmo tempo. Para começar, o líder exerce um papel importante
e permanente na capacidade de inovação de uma organização.
Liderança também tem a ver com ser otimista e infundir
otimismo no ambiente para resolver os desafios.
Eu sou otimista, do tipo que prefere estudar as oportunidades a
estudar os riscos, como me sugeriram outro dia. Sempre enxergo
o lado do crescimento e do desenvolvimento. De certa maneira,
acho que isso estimula a instituição a caminhar para a frente.”

O trabalho voluntário e o judaísmo
“Aprendi sobre a importância do trabalho comunitário em
casa. Meu pai trabalhava muito, mas jamais deixava de cuidar
do clube Hebraica, de participar do Lions, da Câmara de
Comércio Brasil-Israel.
Sei que, se eu me dedicasse ainda mais à minha rede de clínicas,
ela seria maior e melhor. Entretanto, sem o trabalho voluntário
eu não me sentiria tão completo e feliz como me sinto. Meu
pai me ensinou que a vida não pode ser voltada só para os bens
materiais. Ele nunca substituiu o judaísmo dos valores pelo
judaísmo das posses.
Sou apaixonado por este país e também pela comunidade
judaica. Acho que o judaísmo explica parte do que eu sou.
Nós, judeus, fomos perseguidos por muito tempo. Minha sogra
levou um tiro na perna e andou dias com essa bala alojada;
viveu em um campo de refugiados durante quatro anos na
Alemanha nazista e na Polônia. Meu sogro foi prisioneiro em
um campo de concentração.
Talvez grande parte do meu ímpeto de realizar coisas seja
explicada como um agradecimento a Deus por ter me dado
a chance de fazer tudo o que já fiz. Talvez seja essa gratidão
também que me leva a comprar determinadas brigas que
valem a pena.”
Intensidade, disciplina, intuição
“Algumas pessoas ficam assustadas diante da minha atuação
tão diversificada, multitarefas. Por que eu não me assusto?
Porque faço e vivo tudo intensamente. Escrevo eu mesmo meus
discursos, por exemplo; ninguém os escreve por mim, embora eu
peça revisões e sugestões eventualmente.
Agora, jamais realizo uma tarefa sem ter me preparado para
conseguir executá-la. Quando escrevo, eu me preparo para
escrever. Considero-me muito disciplinado. Em primeiro lugar,
tenho disciplina para escutar e para ler. Em segundo, mesmo
sendo rápido, só tomo uma decisão quando realmente estou
muito seguro do que estou fazendo.
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A segurança vem de algo a que alguns gestores têm verdadeiro
horror: intuição. Eu acho que a intuição é uma ferramenta de
gestão válida. Os cursos de liderança já reconhecem isso.
Certa vez fui fazer um curso de liderança na Califórnia e um dos
módulos era com cavalos. Expliquei que fui criado sem contato
com animais – nem cavalo, nem cachorro, nem galinha, nada.
Entrei na arena tenso, com o cavalo ali andando. De repente, o
animal chegou perto de mim e esfregou sua crina. Era como se
quisesse dizer: ‘Fique calmo, eu não lhe farei mal’. O cavalo intuiu
que eu estava apreensivo.
Há funções cognitivas que não temos ainda capacidade
métrica de avaliar, embora a tecnologia de ressonância
nuclear magnética funcional já esteja mostrando algo. Um
dia vamos conseguir entender o fenômeno cientificamente
e, enquanto esperamos por isso, digo que eu confio muito na
minha intuição.”
Pessoas e relacionamentos
“Logicamente, conto com o apoio de pessoas competentes para
me ajudar. Saber respeitar equipes é algo que nos faz seguir em
frente, e eu sei, apesar de ser uma pessoa bem exigente.
Sempre me recordo de uma assistente chamada Edna, que
trabalhou comigo já há algum tempo e que me ensinou
algumas coisas. Eu estava nos Estados Unidos, telefonei para
o escritório aqui e Edna atendeu. Como fazia apenas uma
semana que ela estava no cargo, pedi pela assistente mais
experiente, Helena. Edna disse que Helena estava no banheiro
e que adiantaria as coisas para mim. Fomos falando, e nada
de Helena chegar, até que Edna confessou: Helena havia saído
mais cedo, por achar que eu não telefonaria.

Minha primeira reação foi a de mandar as duas assistentes
embora. Mas, quando pensei em sua atitude de proteger uma
colega de trabalho, que é louvável do ponto de vista do senso de
equipe, recuei. Será que sua mentira merecia uma punição tão
radical? Decidi dar uma segunda chance à Edna após uma boa
conversa com ela e fiz bem: foi uma das profissionais mais fiéis
que tive; acabou ficando comigo quase dez anos e só saiu para
montar uma loja com o marido.
Fidelidade é importante. Sempre me cerco de bons
profissionais, mas, acima de tudo, seleciono pessoas de bom
caráter e boa índole. Eu perdoo o erro técnico, mas não a falha
de caráter. Não se consegue corrigir o caráter em uma pessoa:
ou ela é boa e tem boas intenções ou não serve.
Também é importante a capacidade de relacionamento do
profissional. Para mim, uma pessoa deve ser 50% competência
técnica, 50% relacionamento. Se tiver de escolher uma das
duas coisas, fico com o relacionamento, por conta da minha
experiência de vida. Já cansei de ver pessoas competentes se
darem mal por não saberem se relacionar e, da mesma forma,
observei quem sabe se relacionar, mas carece de competência
técnica, dar-se muito bem.
No relacionamento com Edna, aprendi sobre meu modo de
relacionamento também. Uma dia ela me disse: ‘Você briga
comigo e logo em seguida me telefona, como se estivesse se
desculpando’. De fato, costumo discutir e dar um jeito de ligar
depois para falar sobre qualquer outro assunto retratando-me.
Isso me possibilita construir relações. O resultado é que quase
todo mundo que trabalha comigo o faz há muito tempo.”

O lado empresário: Lotten Eyes

15 clínicas
oftalmológicas

130

profissionais
trabalhando
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Alphaville
(Barueri,
Santana de
Parnaíba)

São Paulo

Osasco

São Caetano
do Sul

O futuro da economia da saúde, segundo Lottenberg
Para Claudio Lottenberg, o setor de cuidados com a saúde
crescerá e será muito diferente do que é hoje. “Haverá
primeiramente uma corresponsabilização da prestação de
serviços, não envolvendo somente quem os fornece ou o
intermediário que os remunera, mas, sobretudo, o paciente
que os recebe”, projeta.
A máxima segundo a qual “a saúde é um dever do Estado e um
direito do cidadão” não será mais apropriada, em sua visão:
para o líder gestor do Hospital Albert Einstein, a saúde deve
ser, sobretudo, um dever do cidadão. “Cada um tem de cuidar
da própria saúde e as pessoas ainda não têm isso muito claro.
No momento em que começarem a envelhecer e ver o preço
que estão pagando por uma qualidade de vida inadequada,
começarão a entendê-lo”, justifica.
Outro dos grandes avanços da saúde, de acordo com
Lottenberg, virá das plataformas de genética que estão
em desenvolvimento; elas orientarão as pessoas a fazer
exatamente o que precisa ser feito. “A visão da genética nos
apoiará muito e causará outra mudança significativa no perfil
do profissional médico; a tecnologia será tão revolucionária

que fará desaparecer os cirurgiões e os clínicos tradicionais,
e todos precisarão saber atuar em maior sintonia com a
tecnologia diagnóstica. Haverá uma revisão do perfil de
profissional de que vamos precisar”, projeta ele.
A economia da saúde é pujante, reforça Lottenberg, tanto que
cerca de 30% do mercado de trabalho já é absorvido pela saúde
no mundo e será cada vez mais. E no Brasil? “A saúde terá forte
impacto no cenário econômico. Há uma oportunidade enorme de
fazer o país crescer se houver, realmente, estímulo a essa área.”
O médico empreendedor concorda que o sistema público
é um grande desafio, por ser o maior sistema universal do
mundo, com, entre outras coisas, o maior programa de
transplante hepático do mundo, feito no Einstein pelo Sistema
Único de Saúde. “Nós, brasileiros, compramos esse desafio
por meio de nossa Constituição e temos aprimorado seu
enfrentamento”, afirma. “Precisaremos ser mais criativos, no
entanto, não usando só a tecnologia tradicional, mas também
a telemedicina.” Para Lottenberg, a comunidade médica, em
vez de se ater a visões corporativistas, precisa voltar o foco ao
cliente e seu melhor atendimento.

Empreendedorismo
“Considero-me, sobretudo, um líder empreendedor. Sou
capaz de transformar sonhos em projetos e depois realizar
tais projetos. Isso é muito claro para mim. Quando sento
para conversar sobre uma iniciativa qualquer, não sei ficar só
nas estratégias; preciso já fazer acontecer. No dia em que eu
falei que faria o hospital crescer, eu fiz, assim como foi com a
expansão da minha clínica.

Às vezes me perguntam: ‘Por que você expande a clínica?
Não é bom como está?’. Crescemos porque há demanda de
pacientes e também porque nossos profissionais irão embora
se não tiverem oportunidades de crescer. Até agora, crescemos
quando surgiram oportunidades e, no momento, não temos
nenhum plano de ir para o restante do país. Entretanto, podemos
eventualmente expandir além-fronteiras, até no sistema de
franchising – hoje, o controle (99%) é meu e de minha família.

A [clínica oftalmológica] Lotten Eyes nasceu em função de uma
necessidade contábil. Eu trabalhava para um hospital, o antigo
Samcil, que queria que eu tivesse uma pessoa jurídica. Achei que
o nome Lotten Eyes não seria muito utilizado e registrei. Então,
entre 1995 e 1996, a cirurgia de miopia passou a crescer no Brasil
e eu, que já operava miopia desde 1988, como um dos pioneiros
da área, resolvi utilizar a clínica para aproveitar a oportunidade.

A Lotten Eyes é uma empresa interessante e que vem se
profissionalizando; ainda não está totalmente como eu gostaria,
mas a tendência é que chegue lá.” [Lottenberg também tem
sociedade em uma empresa imobiliária.]

Primeiramente, investi no estudo, indo algumas vezes aos
Estados Unidos para dominar a técnica do laser, e, como a
demanda cresceu, a Lotten Eyes virou uma clínica muito grande,
prestigiada pelos convênios e planos de saúde.
Logo precisava de mais profissionais para trabalhar comigo,
e essas pessoas também começaram a trazer mais clientela.
Criamos essa cadeia de 15 clínicas oftalmológicas na Grande
São Paulo, com 130 profissionais trabalhando, entre médicos,
ortoptistas, enfermeiros, administradores, especialistas em
hotelaria hospitalar etc.

O futuro do Einstein
“Fundamentalmente, o Einstein continuará a crescer. Temos
um novo prédio para construir em dois anos, que terá cerca de
80 leitos; prevemos a expansão em unidades-satélites, talvez
mais quatro andares em Alphaville, por exemplo. É importante
também o crescimento de nossa plataforma de conhecimento.
A faculdade de medicina, sem dúvida, é o maior desafio, e ela
começará já no início de 2015.
O Einstein evolui dessa maneira para ter talentos.
Devemos crescer a fim de dar oportunidade para que nossos
profissionais cresçam conosco e oferecer um programa
intensivo de conhecimento para que encontrem aqui a chance
de avançar em sua carreira. Também é para reter talentos
que adotamos processos transparentes e a meritocracia.
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“Pessoalmente, tenho um compromisso com a
capacitação em governança e liderança. [...]
Liderança você não ensina nem transmite;
você dá o exemplo”

Talentos são essenciais para nosso espírito, que é o de colocar
o paciente no centro das atenções.
O que eu mais tenho procurado fazer nos últimos tempos
é dar atenção aos jovens talentos. Montar a faculdade de
medicina é um exemplo disso e, pessoalmente, tenho também
um compromisso com a capacitação em governança e
liderança. A cada dois jantares oferecidos para as lideranças
tradicionais em nossa casa, minha esposa e eu organizamos
um para esses jovens. Eu desejo influenciá-los para que
assumam responsabilidades pautados por amor, ética e um
conhecimento verdadeiro, e não por flashes de alegria ou de
exposição na mídia. Liderança você não ensina nem transmite;
você dá o exemplo como líder.”

Vida pessoal
“Todos dizem que é preciso ter um hobby, mas isso é apenas
mais um lugar comum. Há pessoas muito felizes com o que
fazem cotidianamente, sem necessidade de hobby. Eu diria
talvez que meu hobby é viajar com meus filhos, o que faço
sistematicamente todo semestre. Tiro 15 dias a cada seis
meses para levá-los para fora do país, porque só lá consigo me
desligar realmente de tudo. Acrescentaria ainda que atividade
comunitária não deixa de ser um hobby e eu sou um ativista
militante da comunidade judaica.
Eu poderia dizer que meu hobby é ler, algo de que gosto
muito. Só que, atualmente, a leitura técnica consome boa
parte do meu tempo. Exercícios físicos não são meu hobby:
eu os pratico, mas deveria praticar mais. O canto litúrgico eu
abandonei: foi muito importante até meus 35 anos, porém
nunca mais cantei.
Pensando bem, essa ausência de hobbies se deve ao prazer
que sinto em tudo o que faço. Eu me sinto permanentemente
praticando hobbies, permanentemente de férias. Sou um
privilegiado.” n

Uma cronologia
1978

1960
• Claudio Lottenberg nasce
em São Paulo (SP) em uma
família de classe média alta
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• É aprovado no curso de
medicina da Escola Paulista
de Medicina, da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp)

1970

1989

• O irmão mais velho entra para
a Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo
(USP), o que exerce forte
influência sobre ele

• Funda a Lotten Eyes Oftalmologia
Clínica e Cirúrgica

Habilidades interpessoais, o conceito de comunidade
e o senso de gratidão
Dois traços marcantes no perfil executivo de Claudio Lottenberg
são sua disciplina e a maneira expedita com que trata reuniões
e decisões. No entanto, se fosse preciso escolher uma única
vantagem competitiva desse CEO, esta tenderia a ser sua
capacidade de relacionar-se com os outros, percebida nas
conversas de corredor, nos jantares e no próprio fato de ele
elegê-la como o grande diferencial de qualquer profissional.
Trata-se de uma característica tão impactante de Lottenberg
que neutraliza a percepção usualmente associada a sua rapidez
em uma cultura como a brasileira, na qual um indivíduo rápido
é percebido como ríspido e indiferente aos outros.
No caso de Lottenberg, a capacidade de relacionamento
parece ter raízes na vida em comunidade, primeiramente
a comunidade judaica, depois a comunidade médica e, por
fim, a própria comunidade de seu trabalho, seja no hospital,
nas clínicas ou no período em que foi secretário municipal da
Saúde de São Paulo.
Uma evidência disso é que Lottenberg fez questão de mencionar
nominalmente à CEO Brasil pessoas que o influenciaram, em
sinal de gratidão. “Na comunidade [judaica], tenho de citar
Décio Milnitsky, advogado e meu amigo fraternal, com quem
falo quase diariamente, filho de um grande líder nosso, Benno
Milnitsky, poço de intelectualidade e bom senso. Também devo
mencionar Jack Terpins, grande amigo que me ajudou muito, e

Guiora Esrubilsky, amigo que faleceu precocemente e teve papel
importante no desenvolvimento do meu raciocínio político. Era
uma águia.”
Na comunidade médica, sua lista de agradecimentos se inicia
por Adib Jatene. “Acho impossível um médico da minha
geração não ter sido ao menos um pouco influenciado pelo
doutor Jatene, um indivíduo sério, dedicado, que acorda
cedo, faz sua ginástica, assume uma série de compromissos
e responsabilidades e procura cumprir todas da melhor
forma possível”, afirma. “Também preciso falar da influência
de Rubens Belfort Jr., oftalmologista com quem trabalhei
dentro e fora da Escola Paulista de Medicina, muito
empreendedor e trabalhador.”
No hospital, sua gratidão começa por Reynaldo Brandt, seu
antecessor na presidência, “impecável no sentido de criar
limites e métricas, responsável por trazer o processo de
qualidade para esta instituição” e inclui Jozef Fehér, outro expresidente, “uma das pessoas mais charmosas que conheci na
vida, um homem apaixonado por tecnologia, muito elegante
e sofisticado”, e Israel Vainboim, vice-presidente do Einstein
e presidente do Unibanco antes de sua fusão com o Itaú, “que
me preparou para muitos desafios”.
Ele ainda agradece a José Serra, com quem trabalhou quando
era secretário municipal da Saúde de São Paulo, “uma pessoa
muito empenhada, com grande impacto sobre mim”.

2014
1989-1994

2005

• Continuando seu apego
e sua disciplina para os
estudos, faz mestrado
e doutorado em
oftalmologia pela Unifesp

• Aceita o cargo de secretário
municipal da Saúde de
São Paulo, na gestão
de José Serra

Cordel Imagens
Divulgação

• Faz os últimos
preparativos para
o início das aulas
da faculdade de
medicina do Einstein,
uma de suas maiores
bandeiras, em 2015

2001

2008

• Assume, como voluntário,
a presidência da Sociedade
Beneficente Israelita
Brasileira Albert Einstein,
depois de ser secretário da
diretoria e vice-presidente

• Torna-se presidente
da Confederação
Israelita do Brasil
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Por que a educação
no Brasil atrai
tantos investidores
O segmento da educação no Brasil já representa 3% a 4%
das fusões e aquisições realizadas no país, ante 0,3% há
dez anos; as transações têm buscado, cada vez mais,
não apenas a obtenção de maior escala, como também
a melhoria da qualidade de ensino
No final de 2013, a comunidade empresarial brasileira
comentava duas notícias inesperadas: o sabático
anunciado pelo empresário Carlos Wizard Martins
e a chegada à liga principal dos Estados Unidos do
time de futebol Orlando City Soccer, propriedade
do brasileiro Flávio Augusto da Silva. Ambos os fatos
são consequências indiretas de um mesmo fenômeno:
o boom que o negócio da educação vive no país.
Em dezembro, Wizard, fundador das escolas de
idiomas de mesmo nome, vendeu seu Grupo Multi
para a britânica Pearson, proprietária da editora
Penguin, por £ 440 milhões. Dez meses antes,
em fevereiro, Silva havia vendido sua rede de ensino
de línguas Wise-Up para a Abril Educação por
US$ 443 milhões.
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Melhoria dos níveis de emprego e de renda, demanda
reprimida, saturação e falência do ensino público são
alguns dos fatores que transformaram a indústria
educacional do Brasil em uma enorme oportunidade
nos últimos anos. Segundo levantamento da PwC
Brasil, entre 2007 e 2013, aconteceram 192 transações
no setor, algumas das quais envolvendo a entrada de
grupos internacionais no país.
“Na verdade, o Brasil já está entrando na segunda onda
de transações no setor da educação”, avalia Alexandre
Pierantoni, sócio da PwC Brasil e líder da área de
educação, explicando que a primeira onda aconteceu
entre 2007 e 2008, quando o número de fusões e
aquisições no setor chegou a quase 8% de todas as
transações do país. Para Pierantoni, o novo movimento
agora não se pauta apenas pelo ganho em escala. “A
principal regra do jogo passa a ser qualidade, pois
tanto os alunos que estão chegando à universidade
como o mercado demandam um ensino melhor.”

Édi Pereira / Hórus Photograph

Rodrigo Galindo
Presidente da Kroton Educacional

Rodrigo Galindo, presidente da Kroton Educacional,
um dos maiores grupos brasileiros do setor,
concorda e atribui a tendência à lógica intrínseca
aos negócios. “A missão de oferecer um ensino de
qualidade vem ficando imprescindível para alcançar
a sustentabilidade dos negócios.” Galindo explica
que, do ponto de vista dos investidores, é muito
mais interessante ter como objetivo uma empresa
sólida e reconhecida por sua excelência do que uma
companhia que pode oscilar em seu desempenho
e em seus resultados por oferecer um serviço de
qualidade insatisfatória.
Ensino superior e escolas de idiomas
são carros-chefe
O mercado de ensino superior do país é estimado
em R$ 45 bilhões anuais. São 6,7 milhões de alunos
matriculados em 2.200 instituições de ensino, 65%
delas com menos de mil alunos. Isso corresponde,
contudo, a apenas 15% dos brasileiros entre 18 e 24
anos frequentando um curso universitário. O potencial
de crescimento é enorme.
Por exemplo, o governo federal planeja fazer com
que, em 2020, 33% dos jovens brasileiros estejam
em uma universidade. Entre as medidas que
permitem acreditar na concretização desse aumento
encontram-se programas de financiamento como o
Prouni (Programa Universidade para Todos), que,
desde 2004, concede a estudantes de baixa renda
bolsas de estudo de graduação em instituições de
ensino superior privadas.
“Há muitos investidores estrangeiros interessados
no Brasil”, avalia Paloma Martinez, gerente da
PwC Brasil, completando que “nosso mercado
educacional oferece boas oportunidades a eles,
especialmente no segmento de ensino superior”.
De fato, é nesse segmento que se tem concentrado a
maior parte da movimentação no mercado. Isso inclui
uma atuação intensa de fundos de private equity e de
instituições de ensino internacionais, e ocorre no Brasil
inteiro. A ação no país da holding norte-americana de
educação DeVry ilustra o interesse: em 2012, adquiriu a
Faculdade Boa Viagem, em Pernambuco, e, em 2013,
a Faculdade Diferencial Integral, no Piauí.

“A missão de oferecer
um ensino de qualidade vem
ficando imprescindível para
alcançar a sustentabilidade dos
negócios no setor educacional”

Três fatores novos devem impactar sobremaneira o
mercado de ensino superior a partir de 2015, fazendo
com que a qualidade ganhe ainda mais relevância: a
redução da população economicamente ativa, o efeito
da política de cotas nas universidades públicas – que
reduz em até 50% o número de vagas para os alunos
vindos de escolas privadas – e os recursos advindos
dos resultados das operações do pré-sal.
Combinados, esses fatores colocarão na disputa pelas
vagas das universidades particulares alunos mais bem
preparados e mais exigentes com a qualidade do
ensino oferecido. Espera-se um redirecionamento
do foco dos investimentos setoriais, movendo-se do
ganho de escala para a disputa por estudantes que
buscam a excelência. “É atrás desses alunos que todo
mundo vai”, afirma Pierre Lucena, diretor acadêmico
regional da Laureate International Universities. “Por
isso há essa busca pela qualificação das instituições,
pois inevitavelmente vai elevar-se o nível dos alunos
que procurarão as universidades privadas.”
A Laureate, uma das mais importantes redes
internacionais de ensino superior, sediada nos
Estados Unidos e com cerca de 80 instituições
espalhadas pelo mundo, é um dos atores que têm
movimentado o mercado educacional brasileiro.
Ela está no Brasil desde 2005, quando adquiriu 51%
da Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo.
Nos anos seguintes, expandiu sua atuação
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Hoje, o Ministério da Educação permite que
20% dos conteúdos presenciais da educação formal
sejam ministrados a distância e estuda aumentar
esse limite para 40%. Isso torna o ensino a distância
muito promissor

Lucena, que está à frente de três unidades da Laureate
no Nordeste – a Faculdade Guararapes e o Cedepe,
de Pernambuco, e a Faculdade Internacional da
Paraíba –, conta que a chegada da Laureate acarretou,
de imediato, aumento de qualidade por meio de
melhorias na estrutura física dessas instituições, dos
laboratórios às salas de aula.

O mercado educacional brasileiro ainda tem
registrado uma movimentação expressiva no ensino
de idiomas. Entre as principais transações no setor
entre 2006 e 2013 estão a aquisição das escolas de
línguas Wise-Up e Red Baloon pela Abril Educação
e a do Grupo Multi, dono da rede Wizard, pela
multinacional britânica Pearson, proprietária
da editora Penguin, como já mencionado.
O ensino a distância é promissor
Outra frente de crescimento, peça-chave na
expansão do setor educacional no país, é o ensino
a distância (EAD). As oportunidades do segmento
vêm especialmente do potencial de mercado a ser
atendido no Brasil. Segundo Fernando Arbache,

“Nosso esforço agora é para trazer professores
muito bons para cá”, diz ele, que, para alavancar a
qualidade, busca não apenas docentes com perfil
acadêmico mais sofisticado, mas também novos
modelos educativos, como uma aproximação
estruturada do ambiente acadêmico com o mercado.
“Essa aproximação representa um desafio imenso,
pois nem os alunos estão acostumados com isso,
nem as empresas têm o hábito de receber os alunos,
mas terá grande impacto”, afirma Lucena. “O aluno
não será cobrado só pelo que o professor ensina em
sala de aula, e sim por um conjunto de competências
preestabelecidas, e ele terá de enfrentar a realidade
de mercado logo de saída.”

Fernando Arbache
Professor da Fundação Getulio Vargas e da
Fundação Dom Cabral, especialista em EAD
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no país comprando instituições como a Uninorte,
no Amazonas, o Centro Universitário IBMR, no Rio
de Janeiro, a Universidade Salvador, na Bahia, e o
Cedepe Business School, no Recife. A mais recente
investida da Laureate foi a aquisição, em 2013, da
FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas), em São
Paulo. A multinacional de ensino pagou estimados
R$ 1 bilhão pela FMU, instituição que conta com cerca
de 60 mil alunos e faturamento de aproximadamente
R$ 450 milhões em 2013.

O crescimento do mercado
de EAD também será
impulsionado pelo setor
público, beneficiando em
especial os fornecedores de
soluções de EAD

Piti Reali

Alexandre Pierantoni
Sócio da PwC Brasil e líder
da área de educação

Para os investidores, as
empresas e a sociedade
brasileira, qualidade é
o nome do jogo
professor da Fundação Getulio Vargas e da Fundação
Dom Cabral, a disseminação do EAD já é grande
hoje, uma vez que o Ministério da Educação permite
que 20% dos conteúdos presenciais da educação
formal sejam ministrados a distância. “Isso fez surgir
uma oportunidade de redução de custos para as
instituições, minimizando o uso de salas, o número
de professores presenciais e a infraestrutura”, avalia
o especialista. Ele complementa: “A tendência é
isso aumentar ainda mais, pois o ministério estuda
autorizar que esse percentual passe para 40%”.
Arbache lembra que o crescimento do mercado de
EAD também será impulsionado pelas instituições
públicas, ainda no início desse processo. “Devido à
estrutura mais rígida de compras e investimentos,
elas se encontram defasadas em relação às
instituições privadas e buscam compensar o
tempo perdido.” De acordo com o especialista,
daí emergem oportunidades de negócios
para empresas privadas, em especial para as
fornecedoras de soluções de EAD.

Nossa dispersão geográfica, com tantas regiões
distantes dos grandes centros urbanos e algumas
de difícil acesso, também serve de catapulta para
o EAD. O elevado custo para construir estruturas
presenciais e enviar professores, somado a uma
demanda concreta por educação continuada,
aumenta a necessidade do desenvolvimento de
novas metodologias para esse tipo de ensino.
Galindo, da Kroton, acredita que no EAD, e mesmo
no ensino presencial, a tecnologia é o que viabilizará
a equação qualidade versus escala, afirmando
que boa parte dos investimentos da Kroton para
os próximos anos será em tecnologia aplicada à
educação. “Soluções como o adaptive learning
permitem oferecer um ensino customizado, sem
limitações de escala.”
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Brasil atrai mais do que Índia, por Alexandre Pierantoni
O fenômeno de intensa movimentação no mercado educacional não é
exclusivamente brasileiro. Outros países emergentes, como a Índia, também
experimentam um crescimento vertiginoso no setor. Segundo estudo da PwC Índia,
entre 2004 e 2012, dobrou a quantidade de instituições de ensino superior no país
e o número de estudantes matriculados cresceu 70%. Assim como o Brasil, a Índia
necessita de elevados investimentos no setor nos próximos anos.
O governo indiano tem incentivado a adoção de vários modelos de parceria com o
setor privado, mas a falta de clareza nas questões regulatórias e o predomínio do
princípio de instituições sem fins lucrativos na educação ainda são obstáculos para
o investimento privado e a entrada de instituições de ensino internacionais ali.
Esses obstáculos refletem-se no número de negócios setoriais dos dois países, com
balança pendendo para nós. Enquanto, em 2011, aconteceram 14 transações no
setor educacional na Índia, no Brasil assistimos ao dobro disso.
O Brasil tem, de fato, um amplo campo para o desenvolvimento da educação em
todos os níveis. No nível superior, por exemplo, só possuímos quatro universidades
entre as top 100 de países emergentes segundo o levantamento de 2014 da revista
Times Higher Education, referência em medição de qualidade do ensino superior.
A Universidade de São Paulo (USP) é a instituição do Brasil mais bem colocada
na lista, em 11º lugar, a Unicamp aparece na 24ª posição, a Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), na 60ª, e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), na
87ª. O ranking é liderado por duas universidades chinesas, a Peking University e
a Tsinghua University, seguidas da sul-africana University of Cape Town; a Índia
emplaca dez instituições.
A China, vale lembrar, colocou a pesquisa e o ensino universitário como eixos de
seu desenvolvimento econômico, entendendo que a qualidade da educação é o
nome do jogo.

Em relação à qualidade do EAD, Arbache observa
que ela é insuficiente no ensino a distância que se
pratica hoje no Brasil, porque apenas se transporta o
formato aplicado presencialmente para o ambiente
online. Isso acaba desestimulando a participação dos
estudantes, segundo o especialista, principalmente
daqueles da geração Y (nascidos entre as décadas de
1980 e 1990). Ele aponta que uma solução é incluir
no ensino a distância algumas lógicas do videogame.
“Ao criar-se um ambiente ‘gamificado’ no EAD,
gera-se para o aluno um novo contexto, no qual ele
deixa de receber a teoria pela teoria e passa a ter um
propósito para usar o que aprenderá.”
Oportunidade no déficit de produtividade
do país
Segundo um levantamento do centro de pesquisas
The Conference Board, a produtividade média do
trabalhador brasileiro em 2012 correspondia a apenas
18,4% do desempenho médio de um trabalhador
norte-americano. Essa baixa produtividade e a
falta de profissionais qualificados à disposição das
empresas têm levado a investimentos em formação,
18 ceo case setorial

seja pelos profissionais – cada vez mais jovens vêm
procurando uma segunda graduação –, seja pelas
empresas – que crescentemente vêm subsidiando
cursos de pós-graduação. Estudos como o Mapa
Estratégico da Indústria 2013-2022, da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), confirmam uma relação
direta entre a elevação do nível educacional e o
aumento da produtividade.
Um problema específico, que explica o déficit
de profissionais produtivos e vai além, é a baixa
escolaridade do brasileiro. Segundo o Relatório de
Desenvolvimento 2012, do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), há dois
motivos para isso: o Brasil tem uma taxa de evasão
escolar de 24,3%, o terceiro maior índice de
abandono entre os cem países com maior Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH), e o brasileiro
passa, em média, 7,2 anos na escola, o período
mais curto de toda a América do Sul.

Divulgação

O setor privado precisa
aumentar a qualidade
do ensino, porque,
inevitavelmente,
vai subir o nível dos
alunos que procurarão
suas universidades

Pierre Lucena
Diretor acadêmico regional da
Laureate International Universities

Boas perspectivas também no ensino
técnico, no médio e no fundamental
Na avaliação da PwC Brasil, após o intenso
processo de aproveitamento das oportunidades nos
cursos universitários e no ensino de idiomas, as
movimentações nos negócios setoriais caminharão
em outras direções. Devem ficar mais frequentes os
negócios envolvendo os ensinos técnico, médio e
fundamental. “Veremos maior volume de negócios
nos outros níveis educacionais e as transações
com foco no ensino superior continuarão, só que
buscando explorar mais os nichos desse segmento”,
analisa Pierantoni.
O segmento que vai da pré-escola ao ensino médio
conta com 45,8 milhões de alunos matriculados em
328 mil instituições de ensino, 19% delas privadas.
Trata-se de um mercado altamente fragmentado:
a maioria das instituições tem atuação apenas
local, em uma única cidade, e, ao mesmo tempo,
possui elevada demanda, pois muitos pais que não
conseguiam pôr os filhos na escola privada antes
agora podem fazê-lo com a ascensão econômica.
“Como há um gargalo de qualidade no sistema
público brasileiro, cria-se enorme espaço de
oportunidades nos ensinos fundamental e médio”,
comenta Pierantoni.

Profissionalização pode ser diferencial
Muitas organizações do setor são de pequeno e
médio portes. Isso faz com que necessitem de
injeção de capital – o que vem acontecendo em
negociações milionárias ou em pequenas compras,
e, nos anos mais recentes, com a participação dos
fundos de private equity –, o que lhes exige mais
profissionalismo na administração e a adoção de
processos de governança corporativa. “É um setor
bastante fragmentado e com muitas instituições
pequenas e médias, com pouca ou nenhuma
governança e com necessidade de recursos para
crescer”, afirma Pierantoni.
Quando se pensa na profissionalização da gestão
setorial, Rodrigo Galindo é uma das mais fortes
referências. O executivo desenvolveu práticas
administrativas e educacionais inovadoras e
eficientes, além de modelos de integração avançados
para garantir o desempenho nas aquisições que
colocaram a Kroton entre os maiores grupos do país.
O maior desafio nos processos de integração
das instituições é cultural, segundo Galindo.
“As empresas possuem traços culturais que
são construídos ao longo do tempo e o maior
desafio é conseguir entender esses traços,
respeitá-los e construir juntos uma nova cultura
organizacional.” Ele conta que, no processo de
integração da Kroton e da Iuni Educacional, como
a operação desta era bem mais madura no ensino
superior, processos, pessoas e sistemas da Iuni
foram adotados na nova empresa, mas sempre
preservando as boas iniciativas originalmente
implantadas na Kroton. “O tempo comprovou o
acerto: saímos de uma margem Ebitda de 9,8% em
2010 para 27,6% em 2012, e em 2013 projetamos
aproximadamente 32%.”
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Parâmetros mais internacionais
Como o avanço econômico começa a levar a
classe média a estudar fora do país, a oferta de
experiência internacional torna-se um dos grandes
atrativos em educação, o que favorece a entrada de
investidores estrangeiros. Lucena aponta esse fato
como uma das vantagens competitivas da Laureate
no Brasil. “O aluno de nossas unidades pode
estudar em qualquer universidade da Laureate do
mundo pagando a mensalidade que paga aqui.”

O tamanho internacional também vem
convertendo-se em meta. Em abril de 2013, foi
anunciada a fusão das operações da Kroton e da
Anhanguera Educacional, que, juntas, atendem
cerca de 1 milhão de alunos e constituem um
gigante mundial de ensino, avaliado em mais de
R$ 15 bilhões. O processo de fusão ainda está sob
análise do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).
O papel governamental
Os royalties advindos da exploração da camada
pré-sal de petróleo, que o governo federal
direcionou inteiramente à educação, podem
contribuir para uma modificação radical da
educação brasileira. O Ministério da Educação
projeta que, de 2014 a 2022, terá um progressivo
incremento orçamentário, que pode chegar a
R$ 123 bilhões de verbas adicionais no período.

Um mercado aquecido

Confira alguns destaques das transações no mercado educacional brasileiro desde 2005

2008
2005

• Julho – Pátria, fundo do Banco
Patrimônio, adquire 58% da rede
Anhanguera de Educação
• Dezembro – Laureate compra 51%
da Universidade Anhembi Morumbi
por cerca de US$ 69 milhões

2007

• Junho – Anhanguera Educacional adquire a Faenac,
de São Caetano do Sul
• Outubro – Anhanguera Educacional adquire a LFG
Business Participações, empresa com atuação exclusiva
em pós-graduação e extensão, por US$ 39 milhões
• Outubro – Estácio Participações adquire a Sociedade
de Ensino Superior do Amapá, a Sociedade de Ensino
Superior de Alagoas, a Sociedade de Ensino Superior
de Sergipe e a União Nacional de Educação e Cultura

• Julho – Universidade Estácio de
Sá adquire em torno de 51% do
capital do Centro Universitário
Radial (UniRadial)
• Setembro – Grupo Multi, detentor
da marca Wizard, adquire a rede
de ensino de idiomas Skill
• Outubro – Anhanguera Educacional
adquire, por US$ 134 milhões,
duas instituições do Mato Grosso
do Sul: Uniderp e Unaes
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2009

• Julho – Grupo Advent faz aporte
de US$ 139 milhões na Pitágoras
Administração e Participações
(PAP), holding que controla a
Kroton Educacional

Cordel Imagens

“Nosso mercado educacional oferece
boas oportunidades aos investidores
estrangeiros, especialmente no
segmento de ensino superior”

Não à toa, na avaliação feita em 2012 pelo Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa,
na sigla em inglês), coordenado pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), os estudantes brasileiros ficaram em 54º
lugar em leitura, 57º em matemática e 58º em
ciências, entre 65 países avaliados. n
Paloma Martinez
Gerente da PwC Brasil

2012
2011

• Maio – Editora e Distribuidora Educacional
compra o Centro de Ensino Atenas
Maranhense por US$ 15 milhões
• Setembro – Anhanguera Educacional
compra a Uniban por US$ 297 milhões
• Dezembro – a Kroton Educacional adquire a
Unopar por R$ 1,3 bilhão agregando
160 mil alunos a sua base

2010

• Janeiro – Grupo Multi compra a SOS Computadores,
franquia de escolas profissionalizantes de informática
• Fevereiro – Capital International, fundo de private equity,
compra participação minoritária no capital do Grupo
Ibmec Educacional, dono das faculdades Veris e Ibmec
Rio, Belo Horizonte e Brasília, por US$ 72 milhões
• Março – Kroton Educacional adquire 100% do capital
da Iuni Educacional, rede de faculdades e universidades,
por R$ 420 milhões
• Julho – Abril Educação adquire a Anglo, que inclui
Anglo Sistemas de Ensino e Anglo Vestibulares, e a Siga,
empresa focada na preparação para concursos

• Janeiro – Grupo Cruzeiro do Sul, com aporte do fundo inglês Actis,
adquire a Unicid
• Maio – Kroton Educacional adquire o Grupo Uniasselvi por
R$ 510 milhões
• Setembro – DeVry compra a Faculdade do Vale do Itapecuru
• Setembro – Actis adquire 40% da escola de idiomas CNA por
US$ 68 milhões
• Setembro – HIG Capital compra a rede de ensino de idiomas Cel-Lep
• Outubro – Full Sail compra 80% do Grupo Seven
por US$ 30 milhões
• Outubro – Cognita Schools compra a Escola Cidade Jardim

2013

• Fevereiro – Abril Educação compra a rede de ensino de idiomas
Wise-Up por US$ 443 milhões
• Abril – Kroton Educacional anuncia fusão com a Anhanguera
Educacional Participações, formando uma operação de mais de
R$ 15 bilhões de valor de mercado
• Maio – Universidade Cruzeiro do Sul compra a Universidade
de Franca por US$ 60 milhões
• Maio – Estácio Participações adquire a Faculdade de Ciências
Sociais e Tecnológicas por US$ 18 milhões
• Julho – Abril Educação adquire o Colégio Motivo e o Centro
Educacional Sigma por US$ 103 milhões
• Agosto – Laureate compra o Complexo Educacional FMU por
cerca de US$ 416 milhões
• Novembro – Pearson compra o Grupo Multi por US$ 752 milhões
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Sandee Pawan

entrevista

Empreendedorismo
se aprende na escola
Bel Pesce
Empreendedora e líder
da FazINOVA
22 ceo entrevista

A brasileira Bel Pesce, de 25 anos, tornou-se conhecida com
o livro digital A Menina do Vale, sobre sua experiência de fazer
negócios nos Estados Unidos, que teve mais de 2 milhões
de downloads. Ela é fundadora e sócia da FazINOVA, uma
escola de empreendedorismo que tem como missão descobrir,
desenvolver e conectar pessoas talentosas. De volta ao Brasil
desde 2013, para onde retornou justamente para abrir a escola,
Pesce compartilha com CEO Brasil sua visão e experiência

Comecemos pela FazINOVA: a quem ela se dirige?
Ao profissional protagonista. Quando se fala em
empreendedorismo, logo vem à cabeça a ideia de começar uma
nova empresa, mas vamos além disso. Tem mais a ver com como
realizar projetos, como assumir as rédeas da própria vida.

Eu diria também que, se o mundo não se reinventar, vai entrar
em colapso. As empresas já estão tendo dificuldade de lidar com
a tecnologia e reter seus talentos. Para isso, é preciso diminuir a
lacuna entre o que se aprende na escola e o que se usa na vida.
E é nessa linha que criamos nossos cursos.

Trabalhamos com a ideia de protagonismo, de ajudar as pessoas
a realizar um projeto, e este não precisa ser necessariamente
um negócio próprio; pode ser no lugar em que você já trabalha.
Também pode ser fazer um filme ou um documentário, gravar
um CD, dar vazão a outros talentos. Queremos ajudar as pessoas
a entender seus talentos.

A geração atual não separa mais a escola da vida, nem o
trabalho da vida. O jogo mudou. Então, no fundo, é uma
questão de sobrevivência.

Em pouco mais de um ano, já tivemos 500 pessoas em nossos
cursos presenciais, de todos os tipos. Algumas, é claro, abriram
empresas, mas uma gravou um CD, outra lançou um livro e uma
terceira criou um programa de TV, por exemplo.
Entre as que abriram startups, acho importante destacar que não
são só de tecnologia, apesar de eu vir dessa área. Tem de tudo.
Há um boom de empreendedorismo. Mas o
empreendedorismo é realmente tão importante
assim para a economia brasileira e mundial?
São tantas as razões que justificam o empreendedorismo que é
até difícil enumerar. Gerar produtos e serviços novos, em última
instância, gera novos empregos, e isso já seria um bom motivo
para incentivar os empreendedores. No entanto, também gera
mais produtividade, o que é crucial para o Brasil e, mais do que
isso, é fundamental para os jovens.

Agora, essa glamourização do empreendedorismo que estamos
vendo no fundo faz muito mal. A mídia insiste em mostrar os
grandes casos de sucesso, mas estes são minoria, quase exceções.
Ninguém fica rico com um negócio novo em dois ou três meses,
e a falsa ideia de que isso acontece faz com que as pessoas achem
que erram demais e percam a motivação. Se perseverassem,
talvez fossem os maiores empreendedores do Brasil daqui a
algum tempo, mas desistem.
Entre os alunos que você já atendeu na FazINOVA,
algum já obteve sucesso nos parâmetros tradicionais?
Como eu disse, não são necessariamente pessoas que abriram
empresas, mas sem dúvida muitas já realizaram projetos.
Acho que o case mais interessante que tivemos foi o de quatro
alunos que não se conheciam e montaram a Dr. Tech. É uma
empresa da área de saúde que se propõe conectar pacientes e
médicos e formar uma base de dados que ajude as duas pontas
a se entenderem melhor.
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Ryan Lash

Eles se conheceram na sala de aula da FazINOVA e nem
eram do mesmo grupo, mas conseguiram aplicar tão bem as
ferramentas usadas que já foram aprovados no Aceleratech,
o programa de aceleração da ESPM [Escola Superior de
Propaganda e Marketing]. Muitas empresas levam anos para
conseguir isso e esse pessoal já está lá.
A Lemon foi vendida para a LifeLock, mas você já não
estava envolvida em seu dia a dia. Por que escolheu
a educação em detrimento da tecnologia? O segundo
não é um negócio melhor do que o primeiro?
Não dava para fazer as duas coisas bem-feitas, até porque, na
Lemon, a demanda já era bem grande e vinha crescendo. O que
fiz foi optar por um dos sonhos, embora continuasse sócia do
outro. Não podia perder a oportunidade de me dedicar ao que
sempre me motivou mais do que tudo: educação. E, na verdade,
a FazINOVA não é só educação; tem muito de tecnologia
também. Temos uma plataforma online de cursos gratuitos.
Escrevi o livro A Menina do Vale, coloquei alguns vídeos
sobre educação no YouTube e parecia uma brincadeira. Mas
o retorno foi tão expressivo que achei que não podia perder
essa “voz”. Meu livro ficou disponível para download gratuito
e foram baixados mais de 2 milhões de cópias. Os vídeos
tiveram mais de 3 milhões de views. Sempre quis criar um
impacto maior, e com isso vi que podia ajudar centenas de
negócios a crescer.
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Só não achava que tudo aconteceria tão rápido. Mas, com a
repercussão que consegui, decidi que era a hora de abraçar o
negócio da educação. Esse tipo de ideia é como argila: daqui
a três anos, talvez já tivesse endurecido um pouco e eu não
conseguiria modelar tão facilmente.
Um pequeno empreendedor que está começando
tem dinheiro para investir em treinamento? Não há
uma oferta exagerada de produtos e serviços para
empreendedores?
Além dos cursos online gratuitos que estamos oferecendo,
nossa política é ter custos o mais acessíveis possível. O mais
barato entre os pagos custa R$ 900,00, mas já estamos
criando outros, de duração mais curta, com preços inferiores.
Quando você os compara com faculdades, escolas e outros
cursos do mercado, vê que os valores são menores mesmo.
Quais são os diferenciais dos cursos da FazINOVA?
Para começar, a diversidade dos públicos, algo que
valorizamos em particular, porque a inovação vem da
diversidade. Já tivemos uma aluna de 9 anos e um aluno de
70. Não existe limite de idade e todos estudam juntos.
Outro ponto é o foco na ação. Há teoria, é claro, mas nos
baseamos mais na prática. Como damos muita importância
ao uso de métricas reais na avaliação da ideia pelo
empreendedor, em pouco tempo, ele já faz um protótipo.

“Não dava para fazer as duas coisas bem-feitas. Decidi
que era a hora de abraçar o negócio da educação. Esse
tipo de ideia é como argila: daqui a três anos, talvez
já tivesse endurecido um pouco e eu não conseguiria
modelar tão facilmente”

No curso de inovação, por exemplo, os alunos aprendem sobre
as ferramentas, mas as usam para resolver problemas reais de
grandes empresas. Temos um banco de problemas e os alunos
dão sugestões de como sair deles. Algumas empresas, inclusive,
como a Votorantim, já estão aproveitando essas ideias.
Também procuramos desfazer alguns mitos que envolvem o
empreendedorismo e que muitas vezes levam os indivíduos a dar
passos maiores do que suas pernas.
Um exemplo é o mito de que se deve fazer um superplano de
negócios, supercompleto, mas sem validar nada. O plano de
negócios tem um aspecto muito ruim: as pessoas costumam se
empolgar e colocar números irreais – é normal, porque estão
animadas e são otimistas. Só que, muitas vezes, o plano de
negócios fica melhor do que o negócio.
Nesse caso, o que mostramos no curso é que é importante ir lá
e fazer, arriscando em pequena escala para ter certeza de que a
ideia é boa mesmo.

Edi Pereira

Um grupo de alunos, por exemplo, teve ideia de vender comida
saudável em escritórios na hora do almoço. Eles fizeram
uma pesquisa informal e acharam que daria certo. O que nós
fizemos? Nós os incentivamos a montar o negócio em pequena
escala, por uma semana, para que pudessem avaliar todas as

variáveis – produção, entrega, pagamento – e assim ter certeza
de que as pessoas pagariam por essa ideia. Funcionou de
fato, mas eles conseguiram ver que teriam de abandonar seus
trabalhos principais, e isso não era viável naquele momento.
Como sua experiência no MIT e nos negócios
de que participou contribui para esses cursos?
Em minha vida, sempre tive claro que dois componentes
foram mais fundamentais do que outros: a educação e
a meritocracia. Sem eles, eu nunca teria aproveitado as
oportunidades que surgiram.
Eu tive educação. Para quem tem acesso às oportunidades,
às vezes é fácil esquecer o impacto disso. E eu tive a sorte de
crescer em ambientes em que os resultados do meu esforço
eram valorizados.
Meus cursos também são uma missão de agradecimento por ter
tido acesso a tudo isso.
Empreender no Vale do Silício é uma coisa e no Brasil
é outra, bem distinta. O que um empreendedor pode
fazer para, por exemplo, escapar do custo Brasil?
Nunca se teve tanto acesso a pessoas e a informações quanto
hoje. Antes se gastava muito para lançar qualquer coisa; hoje
é necessário aprender se existe a demanda e aceitar que um

A parceria entre Bel Pesce e PwC Brasil, por Carlos Mendonça
Em julho de 2010, escrevi um artigo intitulado “Como criar um plano de
negócio”. Não esperava tamanha repercussão. Comecei a receber muitos
e-mails de candidatos a empreendedores com pedidos de ajuda nessa área.
Naturalmente, era impossível eu orientar todo mundo e essa frustração me
perseguiu durante um bom tempo.
Resolvi agir em cima disso e fiz os primeiros contatos com a empreendedora
Bel Pesce, motivado por sua experiência bem-sucedida no Vale do Silício e
pelo interesse que seu livro, A Menina do Vale, despertou. Afinal, 2 milhões
de leitores não é algo para amadores. Ela estava criando a FazINOVA e
estabelecemos uma parceria para um curso de plano de negócio online
que fosse gratuito, acessível a todos. Espero também ter inspirado outras
empresas a fazer o mesmo.

Carlos Mendonça
Sócio da PwC Brasil e líder de serviços
para empresas familiares
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Desconstruindo Bel Pesce
Ela tem apenas 25 anos de idade, mas, por sua
trajetória, poderia ter dez anos mais – facilmente.
A garota de classe média paulistana descobriu cedo
que precisava ser persistente e, quando ouviu falar
do Massachusetts Institute of Technology (MIT),
uma das mais avançadas universidades dos Estados
Unidos, elegeu-o como seu grande sonho.
Contrariando todas as expectativas, foi selecionada
para cursá-lo e aproveitou cada minuto ali. Durante
a faculdade, ouviu falar pela primeira vez em
empreendedorismo, trabalhou na Microsoft, no
Google e no Deutsche Bank; saiu de lá com diplomas
de engenharia elétrica, ciências da computação,
administração, economia e matemática, além de ter
participado de programas de liderança e inovação.
Mudou-se de Massachusetts para a Califórnia para
exercer o “tal empreendedorismo”. Entre 2011 e
2012, lançou sua startup no Vale do Silício, chamada
Lemon Wallet, responsável por um aplicativo
que armazena os dados de todos os cartões da
pessoa em seu celular, convertendo-o em uma
carteira eletrônica. Conseguiu US$ 8 milhões de

negócio é feito de tentativas e erros. Há pessoas que ficam tão
obcecadas pela ideia que, quando fazem um teste e este mostra
que a ideia não é boa, acham que o teste está errado. Você tem de
ser apaixonado pela ideia, mas não ficar cego por ela.
Mais do que o custo Brasil, o agravante aqui é a busca de
estabilidade, bem maior do que nos Estados Unidos.
A pessoa quer abrir um negócio e ser funcionário ao mesmo
tempo – o melhor de dois mundos. Isso não existe, é sempre
um trade-off: ou você quer ter uma empresa e vai ralar de
verdade, ou deseja um salário fixo todo mês.
Claro que, com todos os encargos trabalhistas e tributários,
uma empresa já pode ser aniquilada de saída. Quando uma
empresa está começando, não deveria ter a mesma obrigação
de uma estabelecida. Dessa maneira, no longo prazo, as
iniciativas simplesmente não sobrevivem.
Isso não significa, no entanto, que no Vale do Silício todo mundo
seja bonzinho. A diferença é que lá as regras são mais claras,
adequadas para motivar os empreendedores. Acredito que as
regras podem mudar para melhor no Brasil. Acredito muito nos
empreendedores brasileiros e foi por isso que abri a escola aqui.
Em minha carreira já trabalhei com pessoas de mais de dez
países diferentes e, em todas as áreas, os brasileiros são os
que mais se destacam como empreendedores.
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investimentos iniciais – entre seus investidores estava
Howard Schultz, o fundador e CEO da Starbucks,
por meio de sua empresa de investimentos
Maveron – e chegou a empregar mais de 35
funcionários e ter mais de 2 milhões de usuários
do aplicativo. Em dezembro de 2013, a Lemon foi
adquirida pela empresa de segurança LifeLock por
aproximadamente US$ 42,6 milhões e agora se
chama LifeLock Wallet.
Pesce já havia se distanciado da gestão da Lemon
(apesar de se manter sócia até a entrada da
LifeLock) para realizar outro sonho: o de trabalhar
com educação. Depois de lançar seu segundo livro,
Procuram-se Super-Heróis, fundou a FazINOVA,
uma escola voltada para empreendedores e
desenvolvimento de talentos. Além dos cursos
presenciais, que são pagos, a FazINOVA tem cursos
online gratuitos, oferecidos graças ao patrocínio
de algumas empresas – o primeiro, lançado em
18 de novembro de 2013, aborda o uso da
ferramenta gráfica Canvas para a criação de
modelos de negócio e está disponível no site
da empresa em parceria com a PwC Brasil.

Você pretende internacionalizar a FazINOVA?
Sim, tenho planos de expandir para outros países.
Que áreas você enxerga como mais promissoras
para empreendedores nos dias atuais?
A área de educação ainda é bastante promissora. Muita
gente pode achar que escola de inglês, por exemplo, é um
mercado saturado, mas só 3% ou 4% da população brasileira
fala inglês. Então, existe um mercado muito grande aí, que
não está sendo explorado. Uma prova de que essa área está
em evidência são suas várias fusões e aquisições. [Veja Case
setorial, na página 14.]
Outra indústria que deve crescer é a de consumo
colaborativo, como compartilhamento de carros e até de
casas, que é o que o Airbnb [site que oferece quartos para
alugar no mundo inteiro] já faz.
Uma terceira aposta é a área de saúde, especialmente com a
agregação de dados. No Brasil ainda não temos muita coisa,
mas o trabalho com big data está crescendo muito.
Hoje, o Vale do Silício já tem um modelo consolidado,
muito baseado na confiança. Os investidores nem
querem ver um plano de negócios elaborado. Isso se
aplica ao Brasil? Como está o quesito confiança nesse
sentido por aqui?

Ayla Safir

Na verdade, uma das diferenças mais importantes é que,
no Vale do Silício, os investidores apostam principalmente
nas pessoas que estão no negócio. Muitos investidores
lá preferem uma ideia ruim com uma equipe boa a uma
ideia genial com uma equipe ruim. Porque a equipe ruim
simplesmente não vai conseguir fazer a ideia boa virar um
bom negócio. Ainda não é esse o caso para os investidores
brasileiros, mas talvez cheguemos lá um dia.
Agora é importante destacar que, no Vale, falamos de
negócios com um grande potencial de mercado, que podem
render US$ 500 milhões, e aqui não.
Como é a participação dos investidores no processo
das startups brasileiras? Existe a mentoria que se
vê nos Estados Unidos? Não há uma pressão enorme
para um retorno rápido?
Existe esse imediatismo, sim. Quando contam a história do
Facebook e do Google, parece que foi muito rápido, mas as
pessoas ficaram cinco ou seis anos comendo miojo. E isso vale
para o investidor também. Soube de casos em que, quando
o empreendedor pediu os recursos do segundo round, o
investidor já estava vendendo a parte dele para fazer dinheiro.
Isso só significa uma coisa: ele não acreditava na ideia.

Ainda temos um bom percurso no sentido de educar o
investidor. Quem investe precisa saber que esse tipo de
investimento é arriscado, incluindo o risco de perder tudo.
O jogo é esse mesmo.
É por isso que é tão importante focar as pessoas. Os investidores
devem conhecer os empreendedores para ter certeza de que
estão dispostos a assumir o risco. Aliás, não à toa, o curso pago
de maior demanda na FazINOVA é o de autoconhecimento.
Quem seria a Bel se ela não tivesse entrado no MIT?
Acho que eu correria atrás dos mesmos sonhos. Sempre,
desde pequena, quis entender como funcionam as coisas. Eu
via o CD e pensava: “Mas como a música fica gravada nessa
coisa prateada?”. Não era só curiosidade sobre tecnologia, era
sobre o funcionamento das coisas.
Depois, com esse conhecimento, minha felicidade era criar
algo e colocar em prática, pôr a mão na massa.
Então, independentemente de sair do Brasil, eu iria atrás
disso. Mas eu gosto de tanta coisa... gosto muito de finanças
também. Eu poderia estar trabalhando em um banco. n
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O desafio da autorregulação
das empresas nas aquisições
e fusões
A criação do Comitê de Aquisições e Fusões (CAF) busca
dar tratamento igual a todos os acionistas e minimizar
os litígios societários no país

O Brasil ganhou seu Comitê de Aquisições e Fusões
(CAF). Esse órgão autorregulador chegou, em
agosto de 2013, com 45 anos de atraso em relação
a seu modelo, o “Takeover Panel” britânico, mas a
expectativa geral é a de que tenha o mesmo sucesso
do Novo Mercado da BM&FBovespa, aumentando a
credibilidade e a cotação de mercado das empresas
que a ele aderirem e facilitando a atuação destas na
captação de recursos no mercado.
O Comitê é uma iniciativa da BM&FBovespa, da
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (Anbima), do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e
da Associação de Investidores no Mercado de
Capitais (Amec).
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O ambiente que o CAF encontra é condicionado
por um histórico de controvérsias e conflitos em
operações de reorganização societária e ofertas
públicas de ações, e o Comitê surge para estabelecer
condições equitativas de tratamento a todos os
acionistas, evitar conflitos de interesses e minimizar
os litígios. A adesão ao CAF é voluntária e as
empresas que o fizerem receberão um selo.
Entre os países que possuem uma organização
autorreguladora de fusões e aquisições estão, além do
Reino Unido, a Austrália, Singapura e Hong Kong.
A atuação do CAF pode realmente reduzir os
atritos do mercado corporativo brasileiro e
também os custos com litígios entre investidores
e empresas? CEO Brasil perguntou-o a João
Nogueira Batista, diretor-técnico do CAF, e a
Mauro Rodrigues da Cunha, presidente da Amec,
e ambos apostam que sim.

Marcia Gouthier/Folhapress

João Nogueira Batista
Diretor-técnico do Comitê de Aquisições
e Fusões (CAF)

Por que criar o CAF neste momento?
João Nogueira Batista: Houve uma conjunção de
fatores que favoreceu isso. Com o crescimento do
mercado de capitais, subiu o número de aquisições
e fusões, o que é muito positivo. Por outro lado,
temos uma Justiça não especializada e muito lenta
no Brasil, assim como uma legislação corporativa
muito antiga, ultrapassada, que ainda não trata
de uma série de questões que envolvem as
empresas atualmente.
A combinação dessas questões fez aumentar a
quantidade de conflitos societários e, com isso,
a própria CVM [Comissão de Valores Mobiliários]
começou a ficar incomodada e impossibilitada de
decidir por princípios.

Mauro Rodrigues da Cunha: A criação do CAF
responde a uma necessidade pragmática. Vimos
nos últimos anos uma melhoria no ambiente
para os investidores no Brasil, mas ela termina
quando você começa a falar em reestruturações,
fusões e aquisições. Os problemas são recorrentes
quando há transferência de valor de um grupo
de investidores para outro – em especial, dos
minoritários para os controladores.

“Cresceram as fusões e aquisições no
Brasil, num ambiente com Justiça
não especializada e lenta, assim
como com legislação ultrapassada”

A despeito das normas da CVM e de sua força, e
igualmente a despeito do Novo Mercado, não tem
sido possível evitar situações desse tipo, por várias
razões, mas eu colocaria como a mais importante
o excesso de formalismo na aplicação da lei. Ficou
claro que era importante ter uma abordagem mais
baseada em princípios nessas transações e que a
CVM não se sente confortável para fazer isso sozinha
com o ambiente legal e regulatório que o país tem.
A atuação do CAF será complementar
à de outras instituições como a CVM?
JNB: Acho que podemos chamá-la de complementar,
sim. A ideia não é criar uma instância adicional
de burocracia, ao contrário; queremos criar uma
instância que resolva os casos rapidamente e evite que
eles acabem desovando na CVM ou na própria Justiça.

“Os problemas são recorrentes quando
há transferência de valor de um grupo
de investidores para outro”
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Cordel Imagens

Mauro Rodrigues da Cunha
Presidente da Associação de Investidores
no Mercado de Capitais (Amec)

MRC: Sim, até porque o CAF é um órgão privado e
tem uma abordagem autorregulatória e voluntária.
Quais as principais vantagens que o CAF
traz para o mercado?
JNB: Ele vem melhorar substancialmente a
relação entre os acionistas e evitar que os conflitos
destruam valor e atrasem a realização de transações
importantes. Conflitos até certo ponto são naturais,
mas precisam ficar dentro de certas fronteiras da
disputa legítima de valor – nesses casos, eles não
representam um problema. O que não pode haver
são as disputas fora das fronteiras da normalidade.
É isso que tem de ser evitado.
MRC: Estou convencido de que, se investidores
e empresas compreenderem o que o CAF pode
significar, seu impacto tende a ser tão grande ou até
maior do que foi o do Novo Mercado, criado no ano
2000. Mesmo porque várias situações questionáveis
do ponto de vista dos minoritários estão acontecendo
com empresas do Novo Mercado. Ele ficou datado
de certa maneira.
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“Se investidores e empresas
compreenderem o que o CAF pode
significar, seu impacto tende a ser
tão grande ou até maior do que foi
o do Novo Mercado, no ano 2000”

Não há risco de o CAF também ficar
desatualizado em duas décadas?
MRC: Creio que o CAF não tem esse problema,
por várias razões. Primeiro, ele tem uma abordagem
principiológica, o que o liberta do formalismo ao
qual o Novo Mercado está preso. Se houver uma
divergência entre o princípio e o regulamento, vale
o princípio. Isso muda tudo!
Há também a oportunidade de mudar e atualizar o
regulamento por meio da decisão dos membros do
painel. Você não precisa consultar as companhias ou
dar poder de veto às empresas aderentes, porque o
painel atualiza o regulamento por ato próprio.
Mas isso não cria uma incerteza para a
empresa que adere?
MRC: Não, porque existe uma regra muito
bem-feita do chamado “opt-out”, pela qual uma
empresa que não estiver satisfeita com uma
mudança no regulamento pode pedir para sair.
A empresa terá, então, um ano para deixar o CAF
e, nesse período, fica valendo a regra antiga
para ela. De todo modo, o princípio com o qual
a empresa concordou estará sendo observado.

A meta é ter a adesão de 40% das
companhias abertas brasileiras em 2018
As primeiras organizações a aderir ao CAF foram a
BM&FBovespa e a Azul. A quantidade de adesões
deve crescer rapidamente. Loy Pires, líder da
International Finance Corporation (IFC), braço
financeiro do Banco Mundial, afirmou durante
apresentação sobre o CAF em Nova York, em
novembro de 2013, que a adesão ao Comitê
será recomendada às empresas que receberem
investimentos da instituição. A perspectiva é que,
em média, dez empresas façam a adesão ao CAF
anualmente e que, em 2018, cerca de 40% das
companhias listadas na bolsa em seus diferentes
segmentos estejam associadas a ele.
O mecanismo de funcionamento do CAF é simples.
Depois que uma empresa apresenta uma transação
para apreciação do Comitê, a operação se torna
pública e qualquer acionista dessa companhia
pode fazer uma consulta ou uma reclamação nesse
fórum. O Comitê analisa a documentação, verifica
se a reclamação tem fundamento ou não e faz uma

Quem será o grande beneficiário
da atuação do CAF?
JNB: Pode ser tanto o acionista controlador como
o minoritário. Hoje já há várias empresas que não
têm um controlador definido e é muito importante
para elas regular a relação entre seus acionistas.
Para as empresas com controlador definido, o código
autorregulador facilita a execução de transações.
Quem está de boa-fé ganha um fórum no qual pode
obter aval para evitar a pressão indevida.
MRC: O CAF beneficia quem quer fazer a coisa certa
e prejudica quem busca tomar atalhos errados.
Se você tem uma empresa que quer fazer uma
transação para prejudicar determinado grupo de
investidores, ela não terá interesse em estar no CAF.
Para a empresa que já age de maneira correta – e
várias o fazem –, o CAF só traz vantagens, como o
reconhecimento e o goodwill. Isso tem impacto no
preço das ações, naturalmente reflete-se no múltiplo
da companhia. Por meio do CAF, a empresa também
tem o fast-track da CVM, encurtando caminhos.

sugestão de encaminhamento para a empresa. O
processo é preparado por uma equipe técnica e
encaminhado para avaliação dos membros do CAF.
O Comitê terá seus custos de operação inicialmente
bancados pela BM&FBovespa e pela Anbima. A
expectativa é que o CAF atinja a autossuficiência
no prazo de dois a três anos. Os recursos para
isso virão das taxas de associação e manutenção
e também daquelas oriundas dos processos
submetidos a sua avaliação.
Como organismo privado autorregulador, o CAF
atuará de maneira complementar em um território
no qual outras instituições, como a CVM, o governo
e o Poder Judiciário, já atuam. Para fortalecer sua
ação, o Comitê estabeleceu um convênio com a
CVM segundo o qual as operações de reorganização
societária que sigam o código de autorregulação
e sejam consideradas regulares pelo CAF gozarão
de presunção de regularidade. O convênio prevê
também o intercâmbio de informações entre o
CAF e a CVM.

Se você olha o painel de profissionais e instituições
que compõem o CAF, não há nenhum defensor
de determinada classe do mercado de capitais. É
um painel muito balanceado, no qual o critério de
escolha foi a capacidade técnica.
Uma das mais duras penalidades que o CAF
pode aplicar é a perda do selo à empresa que
desrespeitar o código de autorregulação.
Vocês consideram que isso é suficiente?
JNB: Acho que sim. Ninguém que toma a decisão
voluntária de aderir vai querer correr o risco de
perder o selo por não cumprir as regras e ter sua
imagem pública exposta e desgastada com uma
punição desse tipo.
MRC: Sim, pois tudo o que o CAF representa é baseado
em reputação. Vale lembrar que foi exatamente assim
que a autorregulação funcionou lá fora.
O CAF só se firmará, no entanto, se as
empresas aderirem em massa. Qual é a
estratégia para envolver as empresas?
JNB: O convênio com a CVM é um pilar fundamental
de sustentação desse modelo. Com ele, a CVM
está transferindo o que chamamos de presunção
de regularidade para as decisões do Comitê. Em
linguagem popular, ela está dizendo: o que o Comitê
decidir está decidido.
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“O convênio com a CVM [Comissão de Valores
Mobiliários] é um pilar de sustentação desse
modelo. Em linguagem popular, ela está dizendo:
o que o Comitê decidir está decidido”

MRC: O grande ganho é a presunção de legalidade,
pela CVM, das operações que tramitam pelo CAF.
A empresa passa a ter uma via rápida, um fast-track,
na CVM, o que lhe permite olhar a adesão ao
CAF não como mais uma burocracia que você tem
de vencer, e sim como a substituição de uma
burocracia formalista por um colegiado capacitado
e instrumentado para fazer a tão necessária análise
de princípios em cada caso.

O CAF tem chance de virar lei, como
aconteceu com o código do “Takeover Panel”?
JNB: Ao longo do tempo, o CAF tem tudo para
caminhar na mesma direção.
MRC: Vamos dar um passo de cada vez.
Primeiramente, o objetivo do CAF é tornar-se uma
referência tão importante quanto o Novo Mercado.
O Novo Mercado tem uma história de sucesso
mundial e esse é o caminho que o CAF tem de seguir.

O fato de o CAF inspirar-se no organismo
similar britânico, o “Takeover Panel”,
significa que o mercado britânico tinha
condições similares às do Brasil?
JNB: Nos anos 1960, quando o “Takeover Panel” foi
criado no Reino Unido, as companhias britânicas
tinham, sim, uma situação parecida com a que temos
no Brasil hoje.

Vocês acreditam que a relação que o
CAF mantém com os fundadores pode
comprometer sua independência?
JNB: Não, ao contrário. Isso mostra que o CAF é
uma instituição estabelecida pelo mercado e não por
alguém individualmente, ou por uma “facção”. Ele é
fruto de uma decisão consensual.

MRC: Os requisitos de um órgão como o CAF, em
qualquer lugar do mundo, são três: o despreparo
dos tribunais para lidar com casos societários
importantes, os prazos de decisão muito longos
e o excesso de formalismo.

MRC: De maneira alguma. A formação do Comitê
foi feita com a escolha de integrantes independentes
e cada associado tem poder de veto. Não há como
impor no CAF a escolha de um nome que seja
excessivamente vinculado a determinada visão.
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Os objetivos do CAF
O Comitê de Aquisições e Fusões (CAF) busca,
com sua atuação, assegurar o tratamento
igualitário entre acionistas. Isso deve ser feito
com a observância de condições equitativas
nas ofertas públicas de aquisição de ações
e nas operações de reorganização societária
envolvendo companhias abertas.

partir da compra de 20% a 30% do capital
votante, de acordo com o que a empresa
definir em seu estatuto social.

Entre as principais questões que o Comitê
deve tratar está, por exemplo, a oferta pública
de ações por atingimento de participação
relevante: atualmente, a Lei das S.A. prevê a
obrigatoriedade dessa operação somente em
caso de venda de controle; a regra do CAF,
por sua vez, propõe que isso aconteça já a

Ainda se incluem entre os principais objetivos
do Comitê garantir que os acionistas recebam
as informações necessárias à tomada de
decisões e que os minoritários tenham direito
a um contralaudo sempre que as operações
envolverem partes relacionadas, evitar
conflitos de interesses e minimizar litígios.

Outra preocupação do CAF diz respeito a
impedir que haja relações de troca diferentes
entre ações da mesma espécie e classe nas
operações de reorganização societária.

A inspiração britânica, por Ivan Clark
Em 1958, a City londrina assistiu a uma ferrenha batalha
pelo controle da Bristish Aluminium (BA). De um lado, havia a
TI Reynolds, uma associação entre a britânica TI Tube e
a norte-americana Reynolds Metal Company, e, de outro, a
norte-americana Alcoa. Os executivos da BA queriam vendê-la
para a Alcoa em detrimento dos interesses dos acionistas, o que
só veio a público quando a TI Reynolds ameaçou propor a compra
diretamente aos detentores de ações. Os bancos alinharam-se com
os gestores, mas ao menos um banqueiro, Siegmund Warburg,
dispôs-se a sujar as mãos com uma aquisição hostil. Por fim, a TI
Reynolds ficou com a BA e os acionistas venceram os executivos.
Alguns meses depois desse escandaloso episódio, o Banco
da Inglaterra reuniu grupos de banqueiros e investidores
institucionais para que começassem a rascunhar as premissas do
que seria, nove anos mais tarde, em 1968, o “Takeover Panel”,
uma organização independente que supervisiona e regula as
fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) de maneira que os
problemas não cheguem aos tribunais.

e apenas duas chegaram a litígio, ou 0,1% do total.
Como comparação, verificaram-se, no mesmo período,
312 aquisições hostis nos Estados Unidos e 106 acabaram
nos tribunais, ou 33,9% do total.
As diferenças entre a abordagem britânica e a norte-americana
costumam ser resumidas em três: (1) o “Panel” lida com
as questões em tempo real, enquanto os tribunais o fazem
semanas ou meses depois; (2) advogados não têm papel
relevante no “Panel”, pois são os especialistas, da empresa e da
área financeira, que mais atuam ali, o que barateia a resolução
dos problemas; e (3) a flexibilidade do “Panel” permite que
ele se adapte mais facilmente às mudanças da dinâmica das
transações e às partes envolvidas, o que lhe confere maior
eficiência. Segundo um estudo, uma abordagem de solução
em tribunais, como a norte-americana, favorece os gestores,
enquanto a britânica é melhor para os acionistas.

A atuação do “Takeover Panel” alcança as companhias cujos
escritórios estejam registrados no Reino Unido, nas Channel
Islands e na Isle of Man, e, quase 40 anos depois de sua
fundação e de um histórico de êxitos comprovados, no final de
2006, o “Takeover Panel” passou a ser previsto e amparado em
lei, no Companies Act 2006, que regula o funcionamento das
empresas no Reino Unido.

Ivan Clark
Sócio da PwC Brasil
e líder de Capital Markets

Qual é o principal desafio do CAF nessa fase
inicial e como vencê-lo?
JNB: O principal desafio é convencer as empresas
a aderir a algo que é novo. As pessoas sempre têm
dúvidas ou receios em relação ao novo.

Piti Reali

Entre as métricas de sucesso do “Takeover Panel” há, por
exemplo, o baixo índice de litígios no Reino Unido: entre 1990
e 2005, houve 187 aquisições hostis em seus domínios

MRC: Eu diria que o principal desafio é sensibilizar
empresas e investidores para a importância do que
está sendo feito e para a capacidade revolucionária
que tem esse órgão, e também sensibilizá-los para
o pioneirismo das empresas que aderirem em um
primeiro momento, o que é de grande valor. n

O único modo de vencê-lo é quebrar esse círculo de
novidade, receio e lentidão na adesão, com bons
argumentos e confiabilidade.
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Agora, o maior
motor do crescimento
é a inovação
Se, cinco anos atrás, as empresas pensavam principalmente
em internacionalizar-se para expandir a receita, pesquisa
da PwC em 35 países mostra que mais inovação deve fazer
as companhias crescerem o dobro ou até o triplo das outras
nos próximos cinco anos. Se medido em números, esse salto,
orgânico, corresponde a US$ 252 bilhões a mais em receita

Globalizar-se ou inovar: o que é melhor para crescer? No
volátil cenário econômico atual, essa deixou de ser uma
dúvida hamletiana. A aposta no crescimento orgânico puxado
pela inovação deu um salto mundo afora. Um novo estudo
da PwC, Inovação revolucionária e crescimento, realizado com
1.757 executivos de 30 setores e mais de 25 países, não deixa
dúvidas disso: 93% dos entrevistados disseram que a maior
parcela do aumento de receita nos próximos cinco anos virá
da inovação.
Cinco anos atrás, a globalização era considerada o motor
mais possante do crescimento e toda empresa falava da
China. Hoje, a inovação substituiu a globalização como o
maior motor do crescimento.
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As companhias mais inovadoras da amostra (359 empresas no
total) projetam, para os próximos cinco anos, um crescimento
acumulado de 62,2%. É quase o dobro do esperado pela
média global (35,4%) e mais do que o triplo do projetado
pelas menos inovadoras (20,7%) para o período [veja figura
na página ao lado].
Além de contribuir para o crescimento rápido e rentável
da receita, a inovação foi classificada pelos executivos
entrevistados como algo indispensável para garantir o
futuro da empresa em longo prazo. Quase metade (43%)
dos gestores sondados vê a inovação como necessidade
competitiva para a respectiva organização. Com um horizonte
de cinco anos, essa parcela sobe para 51%.

Empresas inovadoras devem crescer mais de 60% em cinco anos
+62,2%

Crescimento de receita projetado
pelas empresas mais inovadoras
para os próximos cinco anos
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Nos últimos três anos, a receita das mais inovadoras já
cresceu a um ritmo 16% maior do que a do grupo menos
inovador, o que equivale a dizer que cada campeã da inovação
no estudo registrou, em média, US$ 250 milhões a mais em
vendas no período do que as menos inovadoras, cifra que
pode subir para US$ 500 milhões por empresa nos próximos
cinco anos.
Para o grupo menos inovador, o recado é claro: é preciso
refletir sobre a receita adicional que a empresa está deixando
de registrar e o impacto que isso terá sobre sua cotação em
bolsa e o retorno ao acionista.
Para chegar às mais e menos inovadoras, a PwC classificou
as empresas sondadas com base nas respostas dadas a um
breve questionário e em informações de caráter público.
De posse desses dados, definiu as 20% mais e as 20% menos
inovadoras nos últimos três anos e cotejou o crescimento
da receita de ambas as listas.
Inovação é para todos
Uma boa notícia da pesquisa é a confirmação de que
a inovação não é reduto exclusivo de empresas de alta
tecnologia, nem das sediadas em economias maduras. As
melhores práticas de inovação surgem nas mais diversas
atividades e no mundo inteiro. O que distingue as mais
inovadoras são a estratégia, a abordagem e a execução.

Executivos interessados em aumentar a capacidade de
inovação da própria organização precisam apenas entender
o que vem surtindo efeito nesse campo (ou não).
Assim, a PwC investigou os segredos das 20% melhores na
pesquisa, explorando três questões cruciais: como a inovação
tem sido usada para promover o crescimento e qual o retorno
do investimento? Que mudanças estão sendo observadas
na abordagem à inovação, sobretudo diante da tendência a
uma inovação mais formal e disciplinada? Quais as melhores
práticas na área e os fatores cruciais para a geração de
resultados tangíveis para o negócio?

Nos últimos três anos, a receita
das companhias mais inovadoras
cresceu 16% mais do que a das
menos inovadoras; isso equivale a
US$ 250 milhões a mais em vendas
por empresa no período
pesquisa ceo 35

Novo paradigma
As respostas a essas perguntas levaram à conclusão de que as
organizações mais inovadoras estão adotando uma abordagem
mais sofisticada e agressiva na hora de inovar. O receituário das
campeãs inclui:
Definir claramente a estratégia de inovação. Das empresas
mais inovadoras, 79% possuem estratégias de inovação
formais; entre as menos inovadoras, só 47%.
Tratar a inovação como qualquer outro processo
formal da empresa. Somente 21% das mais inovadoras
administram a inovação informalmente, em comparação com
32% das menos inovadoras.
Priorizar inovações revolucionárias e radicais em produtos,
serviços, tecnologias e modelos de negócio. Em certos
setores, o peso dessas abordagens na carteira de inovações da
empresa é o dobro do das lanterninhas da inovação.
Adotar modelos de inovação diversos. As 20% mais
inovadoras têm, por exemplo, o dobro da probabilidade
de considerar iniciativas como o corporate venturing para
turbinar o crescimento.
Colaborar mais. Na concepção de produtos e serviços
com parceiros externos, as empresas mais inovadoras do
estudo colaboram quase três vezes e meia mais (34%) do que
as menos inovadoras (10%).

Questionamentos e desafios
Para que a inovação realmente surta efeito, contudo, a
empresa deve dedicar-se a responder a mais três questões
essenciais, segundo a pesquisa da PwC: como estruturar a
organização? Qual o papel de lideranças e talentos? Como
financiar iniciativas de inovação?
Os dois maiores desafios enfrentados por empresas são,
primeiro, levar ideias inovadoras ao mercado de maneira
rápida e escalável (54%) e, segundo, encontrar e reter grandes
talentos para que a inovação se materialize (53%). Outros
desafios – instituir uma cultura interna de inovação, encontrar
parceiros externos para colaborar e adotar os critérios certos
para medir o progresso e o ROI da inovação – vêm logo atrás.
Não causa espanto que quase toda empresa considere desafiador
algum aspecto da inovação. Vale notar, porém, que muitos dos
desafios decorrem do modo como a inovação é administrada. Há
um conflito entre, de um lado, modelos operacionais e critérios
aplicados a atividades estabelecidas da empresa e, de outro,
modelos e critérios exigidos para fomentar a inovação.
O sucesso de uma organização no passado pode ser um
entrave à inovação. A inovação de ruptura ou radical, por
exemplo, às vezes exige que a empresa canibalize o próprio
produto ou serviço. Quando confrontados com uma inovação
radical, os líderes de uma companhia tentam conter seu
avanço, por temerem que acabe destruindo algo que já
funciona. É preciso um compromisso genuíno com a inovação
para combater essa mentalidade.

Caminho do crescimento

A pesquisa da PwC mostrou que excelência na inovação e crescimento acima da média estão diretamente relacionados.
Embora não haja uma fórmula única para inovar, há uma série de lições a tirar de práticas adotadas pelas campeãs da inovação.
Reconhecer a
importância
da inovação.
Entre as empresas mais
inovadoras, 67% dizem
que a inovação é uma
necessidade competitiva;
entre as lanterninhas,
só 19%.

Inovar com propósito.
Empresas líderes no
quesito inovação se
esforçam mais para
formular a estratégia de
inovação condizente com
as metas da empresa:
32% versus 20%.

Traçar uma
estratégia coerente.
Quase 80% das mais
inovadoras dizem ter uma
estratégia de inovação bem
definida; entre as menos
inovadoras, apenas 47%.

79%

67%

Tratar a inovação
como qualquer outro
processo de gestão.
Nas mais inovadoras,
a gestão de iniciativas
de inovação costuma ser
formal ou estruturada:
78% versus 66%.

Provar novos
modelos de inovação.
As mais inovadoras
são mais inclinadas a
usar modelos como o
corporate venturing para
turbinar o crescimento:
13% versus 7%.

78%
66%

19%
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32%

20%

47%
13%

7%

Piti Reali

Brasil prioriza a inovação, mas quer inovar no modo de inovar,
com parcerias e novos modelos de negócio, por Federico Servideo
O cenário de baixo crescimento do produto interno bruto (PIB) brasileiro e de
desaceleração do motor chinês faz com que a inovação seja uma prioridade
para as empresas do Brasil, como mostra o estudo Inovação revolucionária e
crescimento, da PwC. Dos executivos brasileiros sondados, 85% consideram
a inovação um relevante elemento para garantir a performance das empresas
nos dias de hoje, e 87%, para seu sucesso daqui a cinco anos.
Um total de 25% dos respondentes diz que mais de 20% do faturamento
anual já vem de produtos, serviços e modelos de negócio lançados há menos
de um ano no mercado. E mais: 93% dos executivos entrevistados esperam
que o crescimento orgânico puxado pela inovação vá gerar entre 11% e 30%
da receita nos próximos cinco anos.
No entanto, há um caminho a percorrer para que essas expectativas se
cumpram. A pesquisa mostra que, em nosso país, as empresas enfrentam
desafios para aproveitar efetivamente todos os benefícios da inovação. Os
dois maiores? Encontrar e reter os melhores talentos executores, para que
a inovação saia do papel (tarefa difícil, segundo 80% dos entrevistados), e
estabelecer uma cultura interna de inovação (77%).
Federico Servideo
Sócio da PwC Brasil e líder de consultoria
de negócios e gestão

Para encarar os desafios, a saída parece ser inovar no modo de inovar,
apostando em parcerias e em novos modelos de negócio, indo além da
inovação de produtos e/ou serviços. Nada menos que 92% da amostra
brasileira diz ter planos para inovar com clientes nos próximos três anos, e
um total de 89% quer fazê-lo com parceiros estratégicos. O foco em novos
modelos de negócio está presente em um número relevante de entrevistados.
Na hora de executar a estratégia de inovação, empresas brasileiras seguem
a tendência a maior disciplina na inovação: 44% afirmam que a inovação
na organização é administrada formalmente, com forte coordenação de
iniciativas nas diversas áreas envolvidas.

Mais inovadoras
Menos inovadoras
Aumentar a
proporção
de inovações
revolucionárias
ou radicais.
A probabilidade de que
as mais inovadoras
apostem em inovações
revolucionárias ou
radicais é quase o dobro
da das demais.

2x

Inovar no modelo de
negócio, não só em
produtos e serviços.

Usar mídias sociais
para facilitar a
inovação.

As mais inovadoras
pretendem lançar novas
propostas de valor nos
próximos três anos:
79% versus 59%.

As campeãs da inovação
fazem uso mais frequente
de mídias sociais para
colaborar com parceiros
externos: 67% versus 39%.

79%

Colaborar mais.

Colher os frutos.

Quando o assunto é
criar produtos e serviços
com parceiros externos,
as mais inovadoras
colaboram quase três
vezes e meia mais do que
as demais.

As mais inovadoras
projetam um crescimento
bem maior do que o
das demais nos próximos
cinco anos: 62,2% ante
20,7%.

67%
59%

62,2%
39%

34%
10%

20,7%
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É preciso ter uma perspectiva equilibrada. Empresas
focadas demais no curto prazo nunca questionam a
ordem estabelecida. Já as que olham só para o futuro
acabam negligenciando os resultados no presente

E sua empresa?
A PwC sugere que todo executivo responda a sete perguntas
fundamentais sobre o negócio que dirige e seu papel em
apoiar iniciativas de inovação da empresa.
1. Você vem dando atenção suficiente à inovação?
A inovação está escalando a lista de prioridades de
organizações, virando uma necessidade competitiva e o
principal motor do crescimento. Qual foi a última vez que a
cúpula de sua empresa tratou do tema?
2. Você tem uma estratégia de inovação? É preciso encarar
a inovação como um processo passível de ser disciplinado.
Uma estratégia coerente de inovação alinha todos os
elementos de uma organização com as metas maiores da
companhia. Você sabe como sua empresa usará a inovação
para acelerar o crescimento?
3. Você tem o portfólio de inovações correto? O mix
de inovações está evoluindo. Hoje, essa carteira inclui
maior proporção de inovações revolucionárias e radicais,
nem sempre ligadas a produtos. Além disso, há uma gama
muito maior de áreas nas quais inovar. Seu portfólio é
equilibrado? Para que áreas estão sendo priorizados recursos
e investimentos na inovação?
4. Qual seu horizonte na inovação? Empresas focadas
demais no curto prazo nunca questionam a ordem
estabelecida. Já as que olham só para o futuro acabam
negligenciando os resultados no presente. É preciso ter uma
perspectiva equilibrada: tocar as operações de hoje e, ao
mesmo tempo, criar o negócio de amanhã.
5. Inovação é parte indissociável da mentalidade
executiva e organizacional? Temas como eficiência
operacional e métricas de inovação são abordados em
reuniões da diretoria? Recursos, investimentos, processos,
organização e governança são suficientes para garantir que
a inovação possa vicejar?
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6. Você sabe explorar e identificar inovações realmente
expressivas, capazes de alçar o crescimento a níveis
inéditos? Seu pessoal tem incentivos para se lançar a
essa exploração? Processos de inovação utilizam práticas
superiores para promover a prototipagem rápida, a
exploração e o aprendizado?
7. Você obstrui ou facilita a inovação? Executivos
confortáveis demais com a ordem estabelecida são um dos
maiores entraves a inovações de vulto. Sua empresa conta
com mecanismos para comercializar as inovações que produz
na escala necessária? A última etapa desse processo (fazer a
inovação gerar um expressivo aumento da receita) em geral é
a mais difícil.
Hora de inovar
O estudo da PwC vem comprovar o enorme crescimento
da importância da inovação e da escala dos benefícios
dela decorrentes.
Empresas acomodadas com seus atuais recursos de inovação
ou incapazes de adotar novos modelos na hora de inovar
correm um sério risco de ser superadas por adversárias mais
inovadoras. Explorar essa oportunidade envolve escolhas
difíceis: onde investir, que talentos promover a postos de
liderança, que modelos operacionais adotar para garantir
o máximo crescimento.
Dirigentes empresariais precisam entender que todo setor, em
todo lugar do planeta, já tem pioneiras da inovação – e que,
se não estiver entre essas pioneiras, sua empresa terá de se
preparar para encarar o desafio competitivo.
A ameaça de adversárias mais inovadoras também abre
oportunidades para que a empresa aprenda com rivais mais
avançadas na curva da inovação. Já que a inovação não
está restrita a um pequeno número de setores de atividade
ou países, há muitas lições que qualquer organização pode
assimilar e adaptar às próprias circunstâncias. n

O blueprint da inovação da PwC
Com base em melhores práticas, decompomos a inovação
em 12 elementos fundamentais. Nossa intenção, com isso,
é reduzir a complexidade da empreitada e proporcionar o
aprendizado com as campeãs nesse quesito.
1. Metas de negócios e da inovação. É preciso ter uma ideia
clara daquilo que a empresa busca com a inovação. É crucial
garantir que a estratégia de inovação esteja alinhada com a
estratégia da empresa e que o modelo de inovação seja adequado.
2. Estratégia de inovação. Para articular claramente a
estratégia de inovação – algo vital –, três perguntas são
fundamentais: de quanta inovação precisamos? De que tipo de
inovação (revolucionária, incremental, radical)? Em que áreas
devemos concentrar a inovação?
3. Liderança. Um bom líder cria e cultiva um clima no qual a
inovação é valorizada e estimulada e impõe limites claros para a
prática. Até que ponto devemos inovar? Que impacto a inovação
terá na receita e no lucro? O que pode e não pode ser mudado?
4. Cultura. Para instituir a cultura certa, é necessária uma
liderança eficaz. A maioria dos executivos associa boa cultura
de inovação à capacidade da organização de criar um clima no
qual doses razoáveis de risco e erro sejam toleradas.
5. Talentos. Para tirar a inovação do papel, um dos maiores
desafios é encontrar e reter os melhores talentos. Para achar
gente capaz de inovar dentro da empresa, é preciso lançar
um novo olhar sobre seus profissionais e a qualificação que
possuem e dar-lhes a oportunidade de participar de iniciativas
de inovação de alto nível.
6. Ecossistema. Um bom líder sabe que as melhores ideias nem
sempre surgem na empresa e que é preciso, portanto, colaborar
com fornecedores, acadêmicos e até concorrentes – e, ainda,
ajudar o pessoal a colaborar e criar ferramentas para isso.

7. Processo. É crucial ter um processo claro de inovação, que
permita o rápido desenvolvimento de boas ideias e o rápido
descarte das ruins. Na busca de inovações revolucionárias,
abordagens como inovação aberta, design thinking e corporate
venturing vêm ganhando terreno.
8. Portfólio. Inovações revolucionárias e radicais (e, portanto,
não incrementais) precisam ter mais peso na carteira de
inovações – que, aliás, não devem ser restritas a produtos ou
serviços. Campeãs da inovação desenvolvem novos modelos
de negócio e novas propostas de valor.
9. Governança. A governança deve ser compatível com o
modelo de inovação, seja ele aberto, formal ou desestruturado.
É preciso ter uma liderança ativa, adotar critérios rígidos de
aprovação de ideias, integrar a inovação ao restante da empresa
e obter o respaldo da companhia toda.
10. Organização. Uma estrutura bem definida para a
inovação ajuda a empresa a gerar alinhamento e desempenho
superior com o compartilhamento de melhores práticas,
recursos e ideias para o crescimento e a inovação. Isso
promove uma execução disciplinada e leva a inovações
comercializáveis, repetíveis e escaláveis.
11. Financiamento. O principal, aqui, é proteger a verba da
inovação e saber administrar a forma como os recursos são
gastos. Aplicar mais e mais recursos na inovação não vai,
necessariamente, trazer crescimento. É preciso, antes, usar a
verba de maneira eficaz.
12. Métricas. Que aspectos da inovação devem ser
mensurados? Que metas são razoáveis? Campeãs da inovação
não se pautam só por parâmetros como o tradicional ROI.
Avaliam ainda a proporção da receita obtida com novos
produtos e serviços e o aumento na satisfação do cliente em
virtude de novidades lançadas, entre outros fatores. n
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Aspectos relevantes
das boas práticas de
governança corporativa
Por Roberta Nioac Prado, do IBGC

Em meio ao debate sobre a nova Lei Anticorrupção,
mais clara e rigorosa no que diz respeito à responsabilidade
civil e administrativa das empresas, refletir sobre a
governança corporativa é cada vez mais vital

Fala-se cada vez mais das boas práticas de
governança corporativa no Brasil e de quanto elas
podem ser benéficas para uma empresa. Mas nem
sempre há um entendimento comum do que sejam
essas boas práticas. Costumamos organizar o tema
em princípios, processos e estrutura.
Princípios
A boa governança corporativa é fundada em
quatro princípios: transparência, equidade,
prestação de contas e responsabilidade corporativa.
Deve contribuir para que o comportamento
dos administradores (gestores executivos e
conselheiros de administração, quando houver)
esteja alinhado com o melhor interesse da empresa
e de todos os seus sócios e demais stakeholders
(outras partes interessadas na empresa que não
os sócios, como financiadores, colaboradores,
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consumidores etc.), prevenindo ou mitigando
conflitos de interesses e, com isso, contribuindo
para a longevidade das organizações.
Transparência. Mais do que a obrigação de
informar, o administrador tem de se empenhar
para disponibilizar, a todos os sócios e aos demais
stakeholders, as informações relevantes relativas
ao exercício da empresa – não exclusivamente
por imposição de leis, regulamentos, códigos
ou políticas privadas, mas fundamentalmente
buscando criar um clima de confiança interna e
externa à empresa. Isso é o que preconiza o Código
das Melhores Práticas do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC).

Divulgação

Roberta Nioac Prado
Conselheira do Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC)

Equidade. Caracterizada “pelo tratamento justo
de todos os sócios e demais partes interessadas
(stakeholders)”, a equidade deve ser promovida não
apenas entre os sócios, mas entre todos que, direta
ou indiretamente, relacionam-se com a sociedade
e podem ser por ela afetados: funcionários,
fornecedores, financiadores, consumidores etc.
Prestação de contas. Entendemos que aquele que
recebe um mandato para gerir bens de terceiros
deve se responsabilizar por seus atos e reportá-los
a seus representados, conforme se lê a seguir:
“Os agentes de governança (sócios, administradores
– conselheiros de administração e executivos/gestores –,
conselheiros fiscais e auditores) devem prestar
contas de sua atuação, assumindo integralmente
as consequências de seus atos e omissões”.
Responsabilidade corporativa. O Código
das Melhores Práticas do IBGC defende que
os agentes de governança, fundamentalmente
sócios e administradores da empresa, zelem pela
sustentabilidade das organizações, buscando
sua longevidade e incorporando considerações
de ordem social e ambiental na condução dos
negócios e operações.

Uma diferença entre Brasil e Estados Unidos
É importante destacar que a origem dos debates
acerca da governança corporativa, nos Estados
Unidos e em outros países nos quais o modelo mais
comum é o da empresa com grande quantidade de
sócios e sem controle definido, remete a conflitos
de interesses entre sócios e gestores da empresa.
No Brasil, onde há predominância de empresas
com controle societário nas mãos de uma pessoa
ou grupo (familiar ou não), os conflitos são em
geral entre sócios majoritários e minoritários e
tendem a se intensificar nos processos de sucessão.
Nesse cenário, mostra-se fundamental adotar
práticas adequadas para atender aos interesses
de todos os envolvidos diretamente com o controle
e/ou a gestão da empresa, sobretudo durante os
processos de sucessão, seja de propriedade ou de
gestão, independentemente do porte ou da natureza
jurídica da empresa. (Roberta Nioac Prado)
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Deve ser evitado o acúmulo das funções de presidente do conselho
e diretor-presidente da empresa, tendo em vista as atribuições tão
distintas e complementares que abrangem; não sendo possível, é
recomendável que conselheiros independentes liderem as discussões
que envolvam conflitos entre os dois papéis

Processos
Na prática, adotar melhores práticas de
governança corporativa significa implementar,
com base nos princípios descritos, processos
claros e definidos para a gestão, controle e
monitoramento da empresa.
Isso significa converter princípios em regras
objetivas, buscando alinhar interesses, com a
finalidade de preservar e otimizar o valor da
organização, facilitar seu acesso a recursos e
contribuir para sua longevidade.
Estrutura
Um dos temas centrais à boa governança corporativa
diz respeito à empresa possuir sempre em sua
estrutura um conselho de administração eficaz
e atuante, independentemente de ter seu capital
aberto, negociado em bolsa de valores, situação na
qual a empresa é obrigada a contar com tal órgão
(artigo 138, § 2º, da Lei das S.A.).
Isso significa dizer que, em termos de boas práticas
de governança, toda empresa, aberta ou fechada,
constituída sob a forma de Ltda. ou de S.A., familiar
ou não, deve ter em sua estrutura organizacional um
órgão colegiado e deliberativo, com membros eleitos
pelos sócios e com competência exclusiva para tratar
de temas sensíveis e fundamentais ao desempenho da
organização, entre outros:(i) fixar a orientação geral
dos negócios da empresa; (ii) eleger e destituir os
diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições;
(iii) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a
qualquer tempo os livros e papéis da organização,
solicitar informações sobre contratos celebrados
ou em via de celebração.
Além disso, em termos de boas práticas de
governança, é importante que, se não a totalidade
dos membros do conselho, ao menos a maioria deles
seja independente.
No que se refere à definição formal do conselheiro
independente, temos o conceito trazido no
Regulamento do Novo Mercado, conforme o item
2.1, que inclui: (i) não ter qualquer vínculo com
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a companhia, exceto participação de capital;
(ii) não ser acionista controlador, cônjuge ou
parente até segundo grau daquele; (iii) não ter
sido, nos últimos três anos, funcionário ou diretor
da organização, do acionista controlador ou de
sociedade controlada pela empresa; (iv) não ser
fornecedor ou comprador, direto ou indireto.
O Código do IBGC, em seu item 2.15, por sua
vez, divide os conselheiros em três classes:
(i) independentes, (ii) externos e (iii) internos.
O IBGC, de maneira similar ao Regulamento do
Novo Mercado da BM&FBovespa, distingue o
conselheiro independente, entre outras definições,
por: (i) não ter qualquer vínculo com a empresa,
exceto participação não relevante no capital; (ii) não
ser ou ter sido, há menos de três anos, conselheiro
de organização controlada; (iii) não depender
financeiramente da remuneração da companhia.
Conselheiros externos são aqueles que não têm
vínculo atual com a organização, mas não são
necessariamente independentes. Por exemplo:
ex-diretores e ex-funcionários, advogados e
consultores que prestam serviços para a empresa,
sócios ou funcionários do grupo controlador e seus
parentes próximos etc. Conselheiros internos são os
conselheiros diretores ou funcionários da companhia.
No que remete à definição de independência,
tanto a que é dada pelo Código do IBGC como
a prevista pelo Regulamento do Novo Mercado
da BM&FBovespa, tem-se questionado se esses
conceitos excludentes (“não ser isto”, “não ser
aquilo”) seriam suficientes para atribuir algumas
características objetivas ao profissional.
Nós, do IBGC, já nos manifestamos no sentido
de ir além dos conceitos excludentes. Deve ser
considerado independente o conselheiro que não
trabalha apenas em prol dos interesses daquele
acionista ou grupo de acionistas responsável(is) por
sua indicação e/ou eleição, que atua racionalmente

Governança real versus governança formal
Ainda que considerada primordial para a
longevidade da organização, a prática da boa
governança pode adquirir caráter meramente
formal. Nesse caso, a empresa afirma e
aparentemente demonstra adotar a estrutura
da boa governança, seus processos e seus
princípios, mas na prática a realidade é outra.
Tanto no Brasil como no exterior, há casos de
empresas consolidadas e respeitadas em termos
de práticas de governança que sucumbiram por,
em determinado momento, aterem-se à mera
formalidade. Eis alguns exemplos dessas situações
em cada dimensão:

ainda com comitês e conselho fiscal. No entanto,
o comprometimento dos conselheiros com a
condução dos negócios é baixo.
Processos. A empresa tem políticas claras e
aprovadas, mas o conselho de administração
desconhece sua aplicação e monitoramento
e demonstra pouca compreensão dos dados
apresentados, abrindo precedente para a falta do
dever de diligência dos administradores.
Princípios. A companhia tem os princípios da
boa governança corporativa formalizados –
transparência, equidade, prestação de contas e
responsabilidade corporativa –, mas não os pratica.

Estrutura. A companhia possui conselho
de administração composto por indivíduos
experientes e renomados no mercado, além
de um número relevante de profissionais
considerados independentes, e pode contar

A adoção apenas formal da governança leva ao
distanciamento entre as práticas declaradas e
divulgadas ao mercado e aquelas exercidas no dia
a dia do negócio. (R.N.P.)

e de maneira diligente com base nas informações
que possui ou que possa produzir, levando em conta
os objetivos de todos os acionistas/cotistas e os
limites que afetam os interesses da empresa como
um todo e de seus demais stakeholders.

Outro ponto importante que também diz respeito
ao conselho de administração, previsto no Código
do IBGC (item 2.10), refere-se ao acúmulo de
funções pela mesma pessoa dos cargos de presidente
do conselho e diretor-presidente da empresa.

Desse modo, uma pessoa pode, por exemplo,
ser membro da família controladora ou ter sido
consultor da empresa e ainda assim agir no
conselho de forma independente e responsável.
Sua atuação será independente na razão da
confiança necessária ao exercício da função,
representada por seus valores profissionais, pelo
resguardo de sua reputação pessoal e profissional
e em linha com seu histórico no mercado.

Tendo em vista que as atribuições dos dois cargos
são distintas e complementares, e ainda para que
não haja concentração de poder em prejuízo da
supervisão adequada da gestão, deve ser evitado
o acúmulo dessas funções.

Deve, então, ser considerado independente o
profissional que, por exemplo, não se intimida em
votar em desacordo com o interesse do controlador
ou do acionista que o indicou para o cargo, a fim
de sustentar uma posição alinhada com os valores
que lhe atribuem a confiança e a competência
necessárias à função, e não aquele indivíduo que
meramente se enquadra nas determinações legais ou
regulamentares excludentes para ser considerado um
conselheiro independente.
Sobre a figura formalmente considerada
independente, é possível que preencha todos
os requisitos constantes das definições da
BM&FBovespa e do IBGC e ainda assim não aja
de forma independente, seja por má-fé, por não
ter conhecimento técnico suficiente, por falta de
dedicação profissional ou mesmo por ser omisso.
É independente no conceito, mas não na prática.

Se ambos os cargos tiverem de ser exercidos pela
mesma pessoa, é recomendável que os conselheiros
independentes assumam a responsabilidade de
liderar as discussões que envolvam conflitos entre os
papéis de presidente do conselho e diretor-presidente.
Caráter voluntário
Vale lembrar que a adoção das boas práticas de
governança corporativa tem caráter voluntário e
que cabe aos principais agentes das organizações –
sócios, conselheiros consultivos ou de administração
e/ou diretores-executivos – familiarizar-se com a
governança, compreender seu alcance e encontrar
a melhor forma para sua implementação. Em se
tratando de governança, é preciso sempre levar em
conta a realidade e a necessidade de cada empresa. n
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Como avaliar e
gerir os impactos
de sua empresa
A PwC lança a metodologia TIMM, sigla em inglês de mensuração
e gestão do impacto total. Com ela, as empresas compreendem a
geração de valor para si e também para a sociedade
Imagine que uma cervejaria esteja construindo uma nova planta
produtiva, dedicada a cervejas especiais, e precise decidir entre
importar cevada de um país onde a produção seja mecanizada
e comprar de um produtor local que utilize um cultivo mais
artesanal. Para que a decisão se configure na melhor estratégia
de longo prazo, ela deve incorporar o valor de todos os impactos
que serão gerados – econômicos, ambientais, sociais e fiscais.

Aplicando a TIMM, a fabricante de cerveja entenderá,
por exemplo, as implicações da opção entre importar
cevada e comprá-la de um produtor local. Uma análise
visual simplificada dos prós e contras de cada estratégia é
apresentada abaixo – cada barra representa um impacto
positivo (cinza) ou negativo (vermelho), enquanto o círculo
interno indica o retorno esperado para os acionistas.

Com essa finalidade, a PwC propõe a ferramenta TIMM
(total impact measure and management), sigla em inglês que
significa mensuração e gestão do impacto total. No exemplo
da cervejaria, essa metodologia torna possível avaliar e
controlar os impactos materiais do fornecimento da cevada
tanto nos aspectos sociais (saúde, educação e subsistência)
e ambientais (uso da terra, da água e do ar) como fiscais
(contribuição para as finanças públicas) e econômicos
(geração de empregos e produção econômica).

“Se a cervejaria busca o que nós chamamos de crescimento
sustentável, definido como real, inclusivo, responsável e
duradouro, ela terá muito mais subsídios com a análise TIMM.
Em uma rápida olhada, os principais trade-offs saltam aos olhos,
por exemplo: de um lado, a escolha entre redução de gases de
efeito estufa e uso de água em um local onde há escassez, e, de
outro, resultados sociais melhores versus o uso da água rara às
comunidades”, afirma Carlos Rossin, diretor da PwC Brasil e
especialista em sustentabilidade.
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Opção 2: Comprar cevada de um produtor local
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A metodologia TIMM mede e gerencia o que importa
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R$ 20 mil investidos
em treinamento
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fornecedor treinados
em políticas e
procedimentos de
saúde e segurança

Melhora do conhecimento
prático dos procedimentos
e políticas de saúde e
segurança; implementação
de práticas de trabalho
mais seguras

Fonte: PwC.

A diferença e a aplicação passo a passo
Qual é a diferença fundamental entre a TIMM e as medições
convencionais de desempenho corporativo? Supondo
que, no exemplo da cervejaria, a decisão tenha sido a de
adquirir cevada localmente, as análises convencionais
sobre o treinamento dos produtores se limitariam a
avaliar entradas e saídas [destacadas no fundo cinza-claro
na figura acima], enquanto a TIMM incluiria os quatro
tipos de impacto, o que permitiria à empresa promover o
crescimento sustentável dos negócios.
A TIMM utiliza uma vasta gama de ferramentas existentes, mas
seu processo pode ser resumido em cinco etapas:
1. Definir o escopo da medição. Qual é o objetivo? Medir a
sustentabilidade das estratégias em longo prazo, determinar
a opção de investimento certa ou demonstrar valor para os
stakeholders? Que impactos incluir – em prazo, em áreas
de negócio, em geografia, em partes da cadeia de valor?
2. Definir as dimensões de valor. Qual a extensão
dos impactos ao longo da cadeia de valor? Isso requer o
mapeamento dos impactos totais e o entendimento de cada
um – como surgem, que metodologias usar para avaliá-los
e os dados necessários para isso.
3. Coletar dados existentes. Que informações a empresa
pode fornecer? É provável que uma quantidade significativa
de informações esteja disponível nos sistemas corporativos
existentes (por exemplo, emprego, pagamento de impostos
e uso de recursos).
4. Observar novos dados. Que informações adicionais
são necessárias? Como podem ser geradas ou fornecidas?
A informação adicional tende a ser obtida externamente –
de fornecedores ou de avaliações específicas, como a do
bem-estar da comunidade.

Menos acidentes
como resultado
do treinamento

Valor do
impacto
Qual é o valor
do impacto?

Economias de custo
associadas a menos
acidentes, por
exemplo: redução
de custos médicos e
perdas na produção

5. Analisar dados e avaliar impactos. Qual é o valor, econômico
e social, dos impactos? Trata-se de quantificar resultados
e impactos, atribuindo um valor financeiro aos impactos e
acompanhando-os ao longo do tempo. Isso envolve o uso de
técnicas como modelagem econômica e de processos para
estimar impactos e técnicas de avaliação para monetizá-los.
Benefícios da TIMM para os negócios
O valor da TIMM para fortalecer a tomada de decisão foi
endossado por líderes executivos que participaram de uma
pesquisa realizada pela PwC sobre o tema. Mais de 90% dos
CEOs entrevistados declararam acreditar que medir o impacto
total ajudará suas empresas a identificar e gerenciar seus
riscos de modo mais eficaz. Para mais de 80%, isso forneceria
mais insights do que os relatórios financeiros convencionais e
identificaria novas oportunidades de negócios.
Alguns benefícios da TIMM ficam logo evidentes. Em primeiro
lugar, há o fato de a TIMM proporcionar as métricas de valor
existentes e mais a contribuição de determinado projeto para o
crescimento da economia local, o pagamento de impostos e os
impactos para o meio ambiente e as pessoas.
Em segundo lugar, a TIMM habilita visões prospectiva e
retrospectiva, sendo aplicável de maneira retroativa, para
entender o valor que o negócio gerou, e também de modo
prospectivo, para fundamentar decisões estratégicas e no nível
dos projetos.
A flexibilidade de uso em múltiplos níveis de negócios é outro
benefício observado na TIMM. A metodologia pode ser utilizada
para apoiar a avaliação de projetos específicos em toda a empresa,
em um país ou região, em uma divisão corporativa, em uma cadeia
de valor inteira ligada a um produto, na cadeia de suprimentos etc.
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O case da Puma, por Carlos Rossin
O objetivo da Puma, de atribuir um valor monetário à pegada ambiental em toda a
cadeia de valor desde 2010, está fazendo história. Colhendo informações sobre o
impacto ambiental desde a compra de matérias-primas até a manufatura e o descarte,
ela faz com que os consumidores possam fazer comparações – por exemplo, o impacto
ambiental do calçado InCycle é de aproximadamente um terço do calçado de camurça
convencional da empresa. A fabricante de artigos esportivos de origem alemã é pioneira
no desenvolvimento e na divulgação de informações de lucros e perdas ambientais
(EP&L, na sigla em inglês), como mostrado abaixo.
A Puma espera que esse tipo de informação não só ajude a fundamentar a escolha do
consumidor, como também lhe facilite a tarefa de desenvolver produtos mais sustentáveis
por meio da compreensão dos diferentes impactos ao longo de sua cadeia de valor, seja
nas operações, na manufatura ou nos fornecedores de matéria-prima. A empresa está
explorando maneiras de apresentar essas informações para os consumidores de modo
similar ao que tem sido usado para divulgar calorias e informações nutricionais em
alimentos, o que talvez seja a melhor forma de comunicação possível. Isso pode ajudar não
só nas relações com os consumidores, mas nas discussões com o governo – por exemplo,
para discutir sobre áreas nas quais materiais sustentáveis talvez estejam sujeitos a tarifas
de importação mais altas do que as alternativas prejudiciais ao meio ambiente.

Carlos Rossin
Diretor da PwC Brasil e
especialista em sustentabilidade

A Puma tem o privilégio de ter uma visão real das consequências ambientais de
suas decisões comerciais, podendo agir para mitigá-las. Para isso, no entanto,
fez investimentos pesados. Será que a pressão dos consumidores e as políticas
governamentais tornarão esses investimentos uma norma?

Relatório de lucros e perdas ambientais da Puma

Total
Operações da Puma
Camada 1 – manufaturas
Camada 2 – processadores
Camada 3 – processadores
de matéria-prima
Camada 4 – produtores
de matéria-prima
Análise geográfica
Europa
Américas
Ásia-Pacífico
Análise por segmentos
Calçados
Equipamentos
Acessórios

Uso da
água
€ milhões
33%
47
<1
1
4
17

Gases de
efeito estufa
€ milhões
32%
47
7
9
7
7

Uso da terra

Resíduo

Total

€ milhões
26%
37
<1
<1
<1
<1

Poluição
do ar
€ milhões
7%
11
1
1
2
3

€ milhões
2%
3
<1
2
1
<1

€ milhões
100%
145
8
13
14
27

% do total

25

17

37

4

<1

83

57%

4
2
41

8
10
29

1
20
16

1
3
7

<1
<1
3

14
35
96

10%
24%
66%

25
18
4

28
14
5

34
3
<1

7
3
1

2
1
<1

96
39
10

66%
27%
7%

A TIMM permite focar determinada área de impactos materiais.
Assim, a cervejaria utiliza a TIMM para medir seu impacto no
uso da terra, enquanto uma companhia de serviços profissionais
abriria mão desse módulo.
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100%
6%
9%
9%
19%

Como a TIMM monetiza os impactos, ela faz a direção da
empresa usar uma linguagem com a qual está familiarizada.
Além disso, define com precisão a contribuição da companhia
em determinada área, pois leva em conta o que teria acontecido
sem sua intervenção.

Os CEOs ainda estão preocupados com os desafios práticos
de um modelo de medição de impacto, como a ausência de
regulação e a dificuldade de acesso às competências-chave

Quais stakeholders se beneficiam da comunicação
do impacto total?

68%

Investidores

89%

Comunidades
locais onde a
empresa opera

89%

75%

72%

Fornecedores

Formuladores de
políticas públicas
e reguladores

62%

Analistas

95%

Funcionários

Clientes

Fonte: Pesquisa PwC. Obs.: Esses resultados somam, na
pesquisa, as respostas “concordo” e “concordo totalmente”.

A TIMM evidentemente transmite uma visão equilibrada do
impacto ao abordar todos os principais elementos impactantes
(econômico, fiscal, social e ambiental), apoiando uma visão
holística da criação de valor e ajudando as empresas a evitar
uma tendência natural de se concentrar nos impactos positivos.
A TIMM ainda fornece informações consistentes e comparáveis,
uma vez que a monetização de todos os impactos permite
comparar os diferentes tipos de impactos pela primeira vez
(a comparação direta entre uso da água e emissões de gases
de efeito estufa ou entre impacto ambiental e impacto social).
Isso permite avaliar trade-offs.
Por fim, e principalmente, a TIMM apoia a tomada de decisão,
com envolvimento dos stakeholders, alinhando as informações
com o atual ambiente de negócios, que é particularmente incerto e
complexo. Os dados produzidos são confiáveis e oportunos, capazes
de envolver os stakeholders nas discussões que importam.

A pesquisa da PwC mostrou que a maioria dos CEOs acredita
que comunicar o impacto total em relatórios melhoraria sua
reputação com diversos stakeholders. É notável, por exemplo,
a percepção dos CEOs sobre a capacidade de melhorar a
reputação entre os funcionários [confira os números ao lado].
Isso sugere, inclusive, que esses líderes estão dando maior
atenção a como suas equipes percebem e entendem o valor
e a importância do que eles fazem.
Os analistas de mercado e os investidores ainda são vistos como os
menos receptivos a esse tipo de relatório. A hipótese levantada na
pesquisa é a de que talvez eles deem ênfase excessiva a retornos
de curto prazo, o que reduziria seu interesse na avaliação do
impacto total. No caso de uma visão de prazo mais longo tornar-se
padrão, contudo, é possível que analistas e investidores também
defendam a TIMM, como ponderaram os CEOs.
Barreiras à TIMM e como superá-las
Menos de um quarto dos líderes que participaram de nossa
pesquisa já incorporou algum modelo de avaliação de impacto
ao dia a dia de suas empresas. Por que esse número é tão baixo
diante de tamanho interesse?
Além de se tratar de um conceito relativamente novo, muitos
CEOs estão preocupados com os desafios práticos da TIMM,
que eles listaram como a ausência de regulação, a dificuldade
de acesso às competências necessárias, o custo adicional de
avaliar impactos, a falta de um modelo que considerem
robusto para fazê-lo e as dúvidas sobre a disponibilidade
das informações necessárias.
Organizações pioneiras nesse tipo de medição vêm dando
o bom exemplo. Em 2005, a Unilever tomou a iniciativa de
trabalhar com a Oxfam GB e a Oxfam Novib, da Holanda,
na avaliação de sua influência sobre a pobreza na Indonésia
(impacto social), percebendo que os impactos estão
espalhados por toda a sua cadeia de valor. Em 2010, a Puma
lançou seu relatório de lucros e perdas ambientais, atribuindo
valor aos impactos ambientais sobre a sociedade causados por
emissões de gases de efeito estufa e emissões atmosféricas
locais, além do uso da água, dos resíduos e da terra [veja
quadro na página ao lado].
Agora, cada vez mais empresas vêm unindo-se a elas ao verem
os benefícios potenciais e entenderem os riscos de ficar para
trás. Muitas provavelmente atrairão seus fornecedores para
a causa, e os concorrentes podem começar a avaliar que
aguardar talvez seja uma estratégia perigosa.
A bola de neve da medição do impacto total está em formação.
Já há empresas brasileiras participando dela, inclusive, com a
implantação da metodologia TIMM. n
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E a Bienal de
Arquitetura
fez um
turnaround
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O reposicionamento que a Bienal Internacional de
Arquitetura de São Paulo está fazendo, liderado pelo
arquiteto Guilherme Wisnik, pode inspirar também
as empresas na aproximação com seu público-alvo

Ele sempre a considerou hermética às pessoas. Achava que sua
realização em um único espaço expositivo traía o conceito
mestre da arquitetura. Ela estava toda errada. Quando convidado
para ser o curador de sua 10ª edição, em 2013, o arquiteto
Guilherme Wisnik viu a oportunidade de mudar o rumo.
Estamos falando da Bienal Internacional de Arquitetura de São
Paulo. A ideia de Wisnik é que se tornasse uma experiência
de vivenciar São Paulo, cidade que tantos afugenta. Para
implementá-la, Wisnik comandou uma reviravolta nos
modos de produzir e de ver a bienal. Assim, “Cidade: modos
de fazer, modos de usar” foi o tema da edição de 2013 do
evento, que aconteceu entre meados de outubro e início de
dezembro. Ficou para trás o formato de exposição voltado
para arquitetos, urbanistas e iniciados; ela transformou-se em
um verdadeiro festival, ocupando a cidade e buscando atrair
todo tipo de cidadão.
A inspiração veio de Londres, Inglaterra. “Queríamos algo como
o London Festival of Architecture, durante o qual Londres fica
cheia de eventos de arquitetura”, afirma Wisnik. “Montamos
eventos em vários lugares e a toda hora, como exposições,
caminhadas, workshops e shows musicais, tendo desde artistas
cantando sobre a cidade até arquitetos analisando-a.”
Até uma piscina olímpica instalada em pleno Minhocão –
elevado viário que liga o centro à zona oeste paulistana e que,
para muitos, é sinônimo de feiura e brutalidade – integrou
a programação da bienal, como uma das experiências do
vivenciar e discutir a arquitetura e o urbanismo da metrópole.
“Foi um incentivo para que todos pensássemos em formas de
uso lúdico do Minhocão.”

Superação de problemas
A Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo surgiu em
1973, mas a segunda edição só ocorreu 20 anos depois. Até
a oitava edição, foi realizada pelo Instituto de Arquitetos do
Brasil (IAB) – Departamento de São Paulo, em parceria com a
Fundação Bienal. Todas as nove primeiras edições aconteceram
em um único espaço expositivo, no prédio da Bienal ou na Oca,
ambos no Parque do Ibirapuera.
Em 2011, a Fundação Bienal deixou a parceria e, para realizar
a nona edição do evento – que já buscava maior aproximação
com o público leigo com o tema “Arquitetura para todos:
construindo cidadania” –, o IAB enfrentou sérios problemas.
Além de questões financeiras, houve falhas técnicas, atrasos
na produção, espaços vazios e a ausência de obras prometidas,
o que sinalizou o fundo do poço. Isso se refletiu também na
quantidade de visitantes: em 2011, 45 mil pessoas passaram
pelas catracas, o menor público de toda a história do evento.
Era necessário um turnaround, como se diz no mundo
empresarial. Em meados de 2012, José Armênio de Brito Cruz,
presidente do IAB-SP, convidou um jovem crítico das bienais,
Wisnik, arquiteto com graduação e doutorado pela Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
(FAU-USP), para ser o curador-geral da bienal. E deu-lhe a
oportunidade de transformá-la completamente.
Ele estava convencido de que o fato de a Bienal de Arquitetura
ser uma exposição só para arquitetos afastava as pessoas,
sendo incompreensível para elas. Era necessário, assim,
radicalizar o reposicionamento. Os desenhos técnicos
expostos, codificados, não podiam mais ser o padrão.
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“Não foi uma exposição
contemplativa, mas ativa,
no sentido de envolver
experiências; saímos do prédio
do Parque do Ibirapuera e
ocupamos um grande número
[cerca de duas dezenas] de
locais de São Paulo”

A inovação da rede
Como fazer com que uma bienal desse tipo se comunicasse
com todo mundo? “Tomamos a decisão de não realizar uma
bienal de arquitetura como edificações, e sim de arquitetura
como cidade, que é um tema que envolve qualquer pessoa.”
Em seguida, veio a ideia de fazer a bienal acontecer espalhada
por São Paulo, para que o público pudesse discutir a cidade e
também experimentá-la.
“Não foi uma exposição contemplativa, mas ativa, no sentido
de envolver experiências; saímos do prédio do Parque do
Ibirapuera e ocupamos um grande número de locais de São
Paulo”, explica Wisnik. A bienal articulou-se como uma rede
na edição de 2013: as exposições e os eventos aconteceram
em cerca de duas dezenas de espaços, localizados em
diferentes bairros da cidade, como o Centro Cultural
São Paulo, o Sesc Pompeia, o Museu da Casa Brasileira,
o Cemitério do Araçá e o Teatro Oficina.
Com a rede, Wisnik aposentou o formato expositivo
tradicional, que dá, segundo ele, uma sensação de fracasso
ao visitante. “Eu adoro o prédio da Bienal no Ibirapuera, mas
é insuportável ter uma exposição que ocupe aqueles 30 mil
metros quadrados. A pessoa vai e tem de voltar três vezes se
quiser visitar tudo; ela sai derrotada da visita, com a sensação
de que fracassou. Mesmo para a Bienal de Arte já é muito
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difícil esse formato. Eu quero que as pessoas saiam felizes.
Assim, se você vai ter de voltar três vezes, por que não ir a
outros lugares?”
No entanto, fazer um evento espalhado por uma cidade com
sérios problemas de transporte como São Paulo também poderia
levar o visitante a uma sensação de fracasso. “O risco era de
uma bienal espalhada em muitos lugares com acessibilidade
complicada”, avalia Wisnik. “Para resolver isso, pensamos em
uma bienal conectada pelo metrô. Todos os pontos escolhidos
tinham estações de metrô como elos da rede.”
Modos de usar, modos de fazer
Como acontece com muitas estratégias, essa de Wisnik foi
de implementação complexa, a começar pela dificuldade em
obter recursos financeiros. A realização da 10ª edição da Bienal
foi orçada em cerca de R$ 19 milhões e, apesar da relação de
proximidade da arquitetura com a indústria da construção civil,
foi um desafio levantar esse valor. “A indústria da construção
civil não vê a bienal como um lugar em que ela deva investir”,
explica o curador.
Outra dificuldade esteve em sua decisão de não mais permitir,
nessa edição, os estandes de empresas das bienais anteriores,
que resultavam de operações de permuta. “Um ponto de
partida foi: não ter nada comercial, só conteúdo, para
fortalecer a experiência.”

Um terceiro complicador foi encontrar um novo modo de
montar a bienal, porque o antigo não servia ao formato de rede.
Wisnik e o IAB-SP contaram com uma rede de parceiros sólidos
e comprometidos com a proposta, como o governo do Estado,
a prefeitura, a Universidade de São Paulo e o Serviço Social do
Comércio (Sesc), que tinham espaços expositivos próprios e com
recursos para apoiar a produção do evento.
“Essas parcerias foram fundamentais para que a bienal
acontecesse de maneira bem-sucedida, que passou a não
ser só do IAB, mas também do Centro Cultural São Paulo,
que é da prefeitura, do Museu da Casa Brasileira, que está
ligado ao governo do Estado, do Centro Universitário Maria
Antônia, que é da USP. Quando fazemos isso, ganhamos essas
instituições como parceiras. E essas instituições têm equipes,
espaços, pagam as contas de energia, de limpeza e contribuem
com outros itens”, explica o curador.
Até conseguir que os recursos aparecessem, Wisnik teve ainda
de contar com uma boa dose de voluntarismo e dedicação de
sua equipe. Ele chamou vários de seus ex-alunos da Escola
da Cidade para trabalhar nas fases de pesquisa, por exemplo.
“Todo mundo aceitou colaborar sem remuneração, mas sempre
houve a perspectiva de que em algum momento teríamos
dinheiro e nunca tínhamos”, relembra.
“O problema é que, quando chega a hora da produção mesmo,
não dá para fazer as coisas sem dinheiro, e isso foi uma pena;
deixamos de trazer muitas exposições que desejávamos
porque os recursos não chegaram no momento certo.”
Somou-se a todos os desafios o de ser a primeira experiência
de Wisnik na gestão de um evento com essa escala e
complexidade. “A semana de montagem, então, foi uma
loucura absoluta, porque cada instituição parceira tem
um modus operandi próprio, com processos e burocracias
diferentes. Combiná-los todos não é fácil.”
Conteúdo para pensar a vida nas cidades
A Bienal Internacional de Arquitetura de 2013 abordou três
temas: densidade, espaço público e mobilidade. Trata-se dos
principais pontos para pensar qualquer cidade, especialmente
diante da crise que o urbanismo atravessa e da tendência
mundial de fortalecimento das cidades em detrimento de
países ou regiões. Assim, o turnaround não apenas incluiu o
reposicionamento e a mudança dos processos de produção,
mas também defendeu uma causa, assim como tem
acontecido com cada vez mais empresas.
“Não é que a bienal tenha apontado soluções; ela levantou
dúvidas e fez pensar”, diz Wisnik. Ele é mais direto ainda: “O
evento defende a ideia de que é preciso retomar algum tipo de
inteligência que pense a cidade como um organismo inteiro”.
O conteúdo da bienal contribuiu para esse repensar da vida

Duas exposições apresentaram as
cidades fantasmas de Detroit, nos
EUA, antigo berço da indústria
automobilística, que decretou
falência em 2013, e Ordos, na
China, construída para 1 milhão de
habitantes, mas que abriga só 10 mil
nas metrópoles, levando em conta sua densidade e o espaço
público, com exposições como Detroit: ponto morto? e China: o
mundo renderizado. A primeira foi um retrato do que aconteceu
com uma das mais importantes cidades da era industrial, que
reuniu as principais indústrias automobilísticas do mundo, mas
que não conseguiu se adaptar à era pós-industrial e decretou
falência em 2013.
A segunda apresentou a lógica chinesa ao construir Ordos,
uma cidade planejada com edificações para abrigar 1 milhão
de habitantes, mas na qual vivem apenas 10 mil. “Será que as
cidades vão virar mercadoria sem valor de uso?”, pergunta
Wisnik. “Detroit e Ordos são duas cidades fantasmas, por
razões inversas. A bienal colocou tudo isso para seu público.”
Sobre a questão da mobilidade, houve a exposição Carrópolis,
com a trajetória do automóvel, de ícone da liberdade e da
mobilidade a vilão do trânsito e do tempo. Para ajudar nessa
reflexão, Wisnik buscou exemplos de soluções desenvolvidas
por políticas públicas que não privilegiam o automóvel em
várias cidades do mundo, como Seul, na Coreia do Sul, e
Medellín, na Colômbia.
Métricas e autocrítica
Dois indicadores apontam o êxito da mudança, na opinião de
José Armênio de Brito Cruz, presidente do IAB-SP. Um foi o
fato de que o orçamento, de R$ 19 milhões, foi obtido, ainda
que não só em valor, mas também em infraestrutura e recursos
oferecidos pelas diversas instituições parceiras. O segundo foi
de ordem qualitativa: “O IAB fez a bienal que queria fazer”.
No entanto, Wisnik avalia que, apesar do sucesso e do
importante avanço em parcerias, a produção da bienal ainda foi
feita de maneira precária em 2013. “A esperança é ter realizado
uma bienal tão boa e prestigiada que, nas próximas edições,
teremos condições de obter mais recursos.”
Transformar a bienal em um evento acessível, que faça com que
as pessoas vivenciem e pensem a cidade com base nas questões
propostas pela arquitetura e pelo urbanismo foi um turnaround
também para a carreira de Wisnik. Ensaísta, crítico, arquiteto
e curador, além de compositor musical, ele agora assume
mais um papel: o de professor da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP, uma das mais renomadas do país. n
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Divulgação

Intervenções que fazem pensar
nas cidades, na vida, nos negócios

6

4

Divulgação

Jesse Chehak

Faça com que os
parceiros sintam-se
também donos
do produto

2

É preciso, de todas as maneiras,
facilitar o acesso ao produto

7

Dedique-se
sobretudo a
construir o
prestígio (a
marca) do
produto, ou
você não atrairá
patrocinadores
e apoiadores

Divulgação

Nenhum produto
pode ser hermético;
idealmente,
ele tem de ser
compreendido
por todos – no
mínimo, por seu
público-alvo

Divulgação

3

1

Pense em como otimizar o
uso das redes de colaboradores
e de distribuição

Divulgação
Jorge
Taboada
Divulgação

Divulgação

Privilegie o conteúdo
em detrimento de
qualquer outra coisa

5
8

(1) Entrada da exposição Actions – O que você pode fazer com a cidade?, no prédio da Bienal, Parque do Ibirapuera; (2) Instalação Penetrável
Genet / Experiência Araçá, do artista Celso Sim e da arquiteta Anna Ferrari; (3) Foto da Makoko Floating School, escola flutuante em Lagos, na
Nigéria, mostrada na exposição Modos de colaborar; (4) Conjunto residencial retratado pelo fotógrafo mexicano Jorge Taboada, que integrou a
exposição Densidade; (5) Instalação Parklet, na região da Av. Paulista, em São Paulo; (6) Exposição na Praça Victor Civita; (7) High Line de NYC
(exposta em um apartamento localizado no elevado conhecido como Minhocão); (8) Casa Bola, projeto de Eduardo Longo construído nos anos
1970, que recebeu visitas guiadas durante a 10ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo
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Publicações
A preparação das empresas para o eSocial
A partir de junho de 2014, as empresas brasileiras optantes
pelo regime do lucro real serão obrigadas a registrar, por meio
de um novo sistema eletrônico, as informações trabalhistas,
previdenciárias, tributárias e fiscais relacionadas com a contratação
de mão de obra, com ou sem vínculo empregatício. Este relatório
traz os resultados da pesquisa da PwC Brasil sobre a medida, entre
os quais o fato de que o comprometimento das organizações
ainda é baixo diante do desafio. O relatório ainda conta como as
empresas estão se adequando para a nova fase. Leia a íntegra em:
www.pwc.com.br/pt/publicacoes/servicos/consultorianegocios/pesquisa-esocial-14.jhtml

Asset Management 2020 – A brave new world
Pesquisa realizada pela PwC com executivos seniores
da indústria de gestão de ativos em vários países
traça um cenário para 2020 que prevê grande
aumento de ativos negociados e reconfiguração da
base de investidores. São projetados, entre outros
movimentos: mudança dos modelos de remuneração e
da distribuição (fortalecem-se as plataformas globais
e regionais), maior foco nos investimentos alternativos
e transformação do perfil dos gestores. A publicação
pode ser encontrada em www.pwc.com.br/pt_BR/
br/publicacoes/setores-atividade/financeiro/pwcasset-management-2020.jhtml

Highlights of Brazil –
2013-2014 Edition
O investimento privado se mantém aquecido,
representando quase 45% do total de transações de
compra e venda de empresas em 2013. Comparado com a
participação em 2007, que era de apenas 15%, fica claro
que as estratégias de investimento ganham agressividade
e que está em curso a consolidação de vários setores. Esse
é apenas um dos vários indicadores sobre o ambiente de
negócios e a economia brasileiros apresentados nesta
publicação anual da PwC, que influencia a comunidade
empresarial e os investidores internacionais. Sua versão
integral pode ser conferida em: www.pwc.com.br/pt/
publicacoes/highlights-of-brazil.jhtml
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