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editorial ceo 1

Em tempos de inflação acelerada, é 
importante ler a Entrevista de Etienne 
Dreyer e Sam Rossolimos, sócios-diretores 
da PwC na África do Sul, sobre a alta dos 
preços da saúde, que sistematicamente 
supera o custo de vida oficial. Eles 
explicam como os players setoriais de 
vários países estão resolvendo aos poucos 
o problema, ao fazerem o sistema de 
pagamentos migrar do tradicional Fee For 
Service (FFS), adotado também no Brasil, 
para o Diagnosis Related Groups (DRG), 
cuja implantação tem sido cogitada em 
nosso país.

Nosso Ensaio conta a possível história 
futura da função de Auditoria Interna. 
Segundo projeções mundiais, ela 
ganhará cada vez mais importância 
nos próximos cinco anos, devido a uma 
crescente necessidade de sofisticação de 
controles. As circunstâncias brasileiras 
acentuam ainda mais essa necessidade. 

Também novos são os tempos para os 
bancos. Como sugere o Artigo desta 
edição, com toda a desintermediação em 
andamento e os entrantes inesperados, 
os bancos não acabarão, mas mudarão 
significativamente – os parâmetros dessa 
mudança são aqui sumariados pela PwC. 

No Case, o leitor pode ainda conferir 
como a PwC contribuiu para a 
criação da Companhia Brasileira de 
Biotecnologia em Saúde, uma estatal 
que surge de dentro da Fundação 
Oswaldo Cruz, nascendo gigante para 
fornecer vacinas a todos os brasileiros.

Em Tendência, o tema é o da longevidade 
das empresas familiares, desenvolvido 
com propriedade por Peter May, 
professor do IMD, da Suíça. 

Em Personalidade, destacamos o músico 
Egberto Gismonti, um expert em ir contra 
as correntes e obter bom resultado 
mesmo assim. Inspirador.
Boa leitura!

A rede de lojas Renner mantém um 
intenso programa de preparação de 
colaboradores, chegando a triplicar a 
média de horas anuais de treinamento 
em comparação com o que praticam as 
melhores empresas para trabalhar no 
Brasil. O investimento em treinamento  
é um dos pilares da estratégia dessa  
que é uma das varejistas que mais 
crescem no país.

Capa desta edição da CEO Brasil, o 
CEO da Renner, José Galló, mostra-se 
uma escolha adequada para a seção 
Perfil como mensagem diante da 
atual fase de incertezas na economia. 
Não importam as dúvidas e desafios, 
Galló não abre mão de competir com 
base em capacitação para encantar o 
cliente, colocando o mais importante 
em primeiro lugar. Ele tampouco 
altera seu estilo de liderança pelo 
exemplo – e, no caso, o exemplo é o de 
comprometimento total com o negócio. 
São lições relevantes. 

Igualmente adequado ao contexto 
turbulento é nossa seção Opinião, que 
debate uma iniciativa da qual o ministro 
Joaquim Levy participava antes de 
chegar ao governo: a transformação 
do Brasil em um hub latino-americano 
de investimentos, a exemplo do que 
são hoje Hong Kong e Singapura para 
a Ásia. O projeto vem avançando e três 
dos envolvidos – José Carlos Doherty, 
Pedro Luiz Guerra e André Sacconato – 
atualizam-nos sobre o que já aconteceu 
e o que está por vir.

Na seção Pesquisa, compartilhamos 
um trabalho feito pela PwC em 
conjunto com a Economist Intelligence 
Unit sobre as condições em que os 
executivos têm decidido questões 
importantes. Algumas descobertas 
são alarmantes: por exemplo, oito em 
dez executivos entendem que tomam 
decisões de modo pouco racional, sem 
se basearem suficientemente em dados.

editorial

Fernando Alves 
Sócio-presidente da PwC Brasil
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Fonte: Gut & Gigabites: capitalising on the art & science in decision making.

As 5 decisões  
mais importantes 

1. Crescer

2. Atitude 
colaborativa com 
concorrentes

3. Encolher

4. Entrar em um  
novo setor ou iniciar 
um novo negócio

5. Tomar um 
financiamento

Lucros e receitas

Custos e margens

Estrutura do setor

Estrutura do setor

Custos e margens

Razão mais provável para  
a decisão a ser tomada

Na CEO nº 29

Opinião. Especialistas do mercado financeiro falam 
sobre os avanços, obstáculos e perspectivas do projeto 
BRAiN, lançado em 2010 para transformar o Brasil 
em um centro financeiro da América Latina, como é 
Singapura na Ásia e Abu Dhabi no Oriente Médio. 

Perfil. Há mais de 20 anos à frente da maior  
cadeia de varejo de moda do Brasil, as Lojas Renner, 
José Galló nunca tirou “a barriga do balcão”.  
Ele trabalha visitando lojas, conversando com 
gerentes, vendedores e clientes. Sua estratégia é 
simples: dar autonomia aos colaboradores e voz  
aos clientes e encantar ambos.

12 

4

Pesquisa. Um estudo realizado pela Economist 
Intelligence Unit (EIU) em parceria com a PwC revela: 
executivos do mundo inteiro estão tendo de tomar 
decisões estratégicas em um ritmo acelerado demais 
e precisam do suporte da ciência para garantir a 
eficiência do processo. Daí por que se ouve cada vez 
mais sobre analytics e big data.
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As 5 decisões mais 
importantes para 2015



Entrevista. A inflação da saúde, bem superior à inflação oficial, 
é cada vez mais preocupante no Brasil. Especialistas da PwC 
na África do Sul, Etienne Dreyer e Sam Rossolimos falam sobre 
como o efeito dessa alta de preços setorial foi diluído em quase 
20 países com o Diagnosis Related Groups (DRG), um sistema de 
pagamentos que conduz à maior eficiência de custos e à melhor 
gestão hospitalar.

Personalidade. Considerado um dos mais bem-sucedidos artistas 
na fusão da música erudita com a popular, Egberto Gismonti 
administra o próprio trabalho com elevado nível de exigência 
e profissionalismo. Com quase meio século de carreira, produz 
compulsivamente, chegando à marca de 67 discos gravados.

Expertise PwC
Ensaio. Nos próximos cinco anos, a atividade de 
auditoria interna (AI) deve ganhar mais relevância em 
empresas de todo o mundo, segundo pesquisa PwC. 
No Brasil, diferentes crises acentuam ainda mais a 
importância dos controles. Para a AI ser mais proativa, 
à altura das expectativas, deve desenvolver quatro 
capacidades-chave.

26
Artigo. A desintermediação crescente e o chamado 
shadow banking, em que instituições não financeiras 
concorrem com o sistema financeiro tradicional, são 
dois dos desafios a serem vencidos pelos bancos. Eles 
precisam saber usar a força de suas marcas como 
vantagem no novo cenário.

29
Case. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos 
(Bio-Manguinhos), da Fiocruz, está sendo preparado 
para tornar-se uma estatal. Sua missão será garantir 
o fornecimento de imunização a todos os brasileiros e 
ainda ajudar, com os excedentes, a suprir a demanda 
internacional por vacinas, reagentes e biofármacos.

32
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Tendência. Especialista em empresas familiares,  
o alemão Peter May propõe um roteiro de cinco passos 
para aumentar as chances de êxito e a longevidade 
desse tipo de empreendimento. E faz um alerta: é 
fundamental o envolvimento da família inteira. 

38
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José Galló
Diretor-presidente das Lojas Renner S.A.

“Quero fazer muitas 
coisas mais nesta vida 
– entre elas um livro 
sobre minha gestão  
e um sucessor para 
mim. Não sou eterno  
na Renner” 

Je
ff

er
so

n 
B

er
na

rd
es



per�l ceo 5

Em 1991, o executivo gaúcho José Galló, 
hoje com 63 anos, foi contratado pelas 
Lojas Renner, com sede em Porto Alegre, 
para auxiliar a família controladora na 
elaboração de um plano de crescimento 
de longo prazo. Acabou tornando-se o 
diretor-superintendente da companhia, 
para implantar o que sugerira no 
planejamento, e desenvolveu seu estilo  
de gestão: confiar nas pessoas e impregnar 
a empresa com a voz do cliente.

Mais de 20 anos se passaram e o 
executivo continua à frente da varejista, 
que desde 2005 é uma corporation do 
Brasil – empresa aberta com capital 
diluído no mercado, sem controlador. 
Ele fez com que se tornasse a maior rede 
varejista de moda do país – tem mais de 
300 lojas, incluindo Renner, Camicado e 
Youcom, e não para de crescer. 

perfil

José Galló e a liderança 
pelo exemplo  
À frente das Lojas Renner há mais de duas décadas, o gaúcho 
José Galló respira varejo 24 horas por dia, sete dias por semana, 
vestindo Renner dos pés à cabeça. Sob uma gestão que ele define 
como “baseada no encantamento”, a empresa passou de rede 
regional de dez lojas a uma corporation com mais de 300 lojas  
e receita bruta total anual próxima a R$ 6,8 bilhões 

Galló continua com “a barriga no balcão”, 
como se diz no jargão do comércio. Não é 
raro encontrar o CEO arrumando pilhas 
de roupas nos expositores de uma loja 
ou ajudando nos caixas para agilizar 
o atendimento. Essa simplicidade, 
assim como os escritórios espartanos 
da empresa, já levou algumas pessoas a 
compará-lo com Sam Walton, o icônico 
fundador do Walmart. 

Em entrevista à CEO Brasil, Galló fala 
de sua trajetória e relata momentos 
marcantes da história da Renner – que 
se confunde com a sua –, como quando a 
empresa, já uma corporation, ultrapassou 
a ex-controladora JCPenney em valor 
de mercado. “Foi como se Davi tivesse 
vencido Golias”, comenta.
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A escolha certa
“Eu sou de Caxias do Sul, mais 
precisamente do distrito de Galópolis. 
Aos 12 anos de idade, achava que seria 
engenheiro civil. Meu sonho era  
construir casas. 

Só que o tempo foi passando e, quando 
eu estava próximo de fazer vestibular, 
comecei a gostar muito de química. 
Decidi, então, que seria engenheiro 
químico. Cheguei a ser aprovado na 
UFRGS [Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul], o que era o máximo que 
um gaúcho podia querer na época, mas 
tranquei minha matrícula e fui para São 
Paulo; desejava entrar na Politécnica da 
USP [Universidade de São Paulo]. 

Fiz o cursinho preparatório, estudando 
química, física e matemática 24 horas 
por dia, mas, no final de seis meses, 
disse para mim mesmo: ‘Não aguento 
mais’. Comecei a duvidar de que meu 
negócio fosse de fato matemática, 
química e física.

Já andava lendo alguns livros sobre 
marketing e resolvi fazer um curso 
breve sobre o tema. Na segunda noite 
do curso, eu já sabia: era aquilo que 
fazia sentido para mim. Defini e cursei 
administração de empresas em São 
Paulo, na Fundação Getulio Vargas, e 
ainda fiz especializações em varejo  
e marketing.

Considero essas mudanças de ideia muito 
importantes e precisamos ter muita 
coragem para fazê-las. Eu fiz pelo menos 
duas mudanças radicais nesse momento: 
uma foi trancar a matrícula na UFRGS 
e ir para São Paulo, e outra, desistir do 
cursinho pré-vestibular depois de seis 
meses investindo nele. Orgulho-me de, 
jovem, ter tido tanta coragem.

Em minha vida, encontrei algumas 
pessoas que não tiveram coragem. 
Coincidentemente, eram pessoas 
que não conseguiram ser felizes – e a 
falta de coragem para mudar é uma 
explicação plausível para isso. Então, 
sempre que converso com jovens, passo 
a mensagem de que só há um segredo 
para sermos felizes: fazermos aquilo de 
que gostamos.

É muito comum que a pessoa não 
acerte o que quer na primeira vez e, 
sendo esse o caso, ela precisa ousar 
mudar o rumo. Muitas vezes há uma 
pressão familiar a enfrentar, eu sei, mas 
só nós respondemos por nossa vida, 
mais ninguém. Acredito que acertei em 
insistir até conseguir fazer uma  
escolha definitiva.”

O começo
“Meu primeiro estágio foi no grupo 
varejista J. Alves Veríssimo, em São 
Paulo. Voltei para o Sul e trabalhei muito 
tempo na Imcosul, que era uma rede 
de lojas de eletrodomésticos sólida na 

Galópolis: resgatando as origens
Em novembro de 2012, José Galló entregou à 
comunidade de Galópolis – distrito de Caxias do 
Sul, na serra gaúcha, fundado por seu avô, Hércules 
Galló, há mais de um século – as duas casas de 
madeira e pedra que pertenceram ao imigrante 
italiano, que ali abriu uma tecelagem. 

Restauradas, as antigas construções abrigam o 
Instituto Hércules Galló (IHG) e foram tombadas 
em 2010. São a contribuição do CEO das Lojas 
Renner para a memória da localidade onde sua 
família, vinda da província de Biella, na região 
italiana do Piemonte, fincou raízes no Brasil.

“Uma parte de minha história foi vivida ali.  
Nasci em uma dessas casas, onde morei até os 
9 anos de idade”, lembra Galló. “A recuperação 
desses espaços ajudará a resguardar a história 
e criar oportunidade para que muitas pessoas 
conheçam o passado e o empreendimento têxtil 
que ajudou a mudar a região.”

A estrutura urbana e arquitetônica do distrito de 
Galópolis como um todo é um raro exemplo de 
patrimônio histórico preservado. Agora, o IHG deve 
estimular a comunidade local a despertar para o 
turismo cultural e histórico. O livro Galópolis e os 
Italianos conta a história dos primeiros imigrantes 
que transitaram ali.

“O varejo sempre 
foi visto como uma 
opção profissional  
de segunda categoria, 
e hoje em dia a 
carência de pessoas 
qualificadas no  
setor é brutal”
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região. Um dia, montei meu próprio 
varejo de móveis e eletrodomésticos. 
Nessa fase, fui convidado para fazer 
o planejamento estratégico do grupo 
Joaquim Oliveira, também de Porto 
Alegre, dono dos Supermercados Real.

Lembro que, 25 anos atrás, projetamos 
que o futuro dos supermercados  
seria os hipermercados e as lojas 
de conveniência, o que acabou se 
confirmando. Isso teve dois efeitos:  
os gestores do Joaquim Oliveira foram 
buscar em Portugal um sócio que tivesse 
o know-how de hipermercado – o grupo 
Sonae – e Cristiano Renner, que dirigia  
as Lojas Renner, chamou-me para  
ajudá-los a fazer um planejamento 
estratégico similar na empresa da família.

Fiz o plano para as Lojas Renner e,  
em 1991, acabei sendo contratado  
para executá-lo. A presidência  
executiva eu assumi em 1999 e  
continuo no posto até hoje.

O resumo da história é que toda a minha 
vida eu trabalhei em varejo, o que soma 
mais de três décadas. Minha escolha é 
rara entre os executivos: da minha turma 
de 40 e poucas pessoas da FGV, só eu 
investi no varejo. O setor sempre foi visto 
como uma opção profissional de segunda 
categoria, e hoje em dia a carência de 
pessoas de varejo qualificadas é brutal.”

Turnaround na Renner
“A Renner precisava de um 
reposicionamento, não percebia a 
mudança que ocorria no mercado. O 
Plano Cruzado, em 1986, causou-lhe 
certa euforia, mas, com a inflação 
domada naquele instante, a rede de 
lojas projetou um consumo que acabou 
não acontecendo. Como na época as 
lojas compravam roupas com muita 
antecedência, os estoques cresceram 
mais do que o consumo. 

Nosso planejamento visava tornar a 
Renner uma empresa da região Sul, em 
vez de somente gaúcha. O modelo de 
lojas de departamentos apenas no Rio 
Grande do Sul, onde havia dez lojas, não 
era competitivo. Ela precisava começar a 
crescer ou teria problemas. 

Entrei na empresa e ela foi transformada 
em uma rede regional, mas logo teve a 
ambição de se tornar nacional. Fizemos 
um novo planejamento estratégico e 
a família Renner, que não queria se 
endividar, resolveu buscar sócios para 
financiar a expansão. Ela podia fazer isso, 
já tinha capital aberto desde 1967.

Nos primeiros anos, acertamos a 
companhia, os produtos, os pontos 
de venda, os preços, o público-alvo. 
Não tivemos muito tempo para definir 
princípios e valores. Mas, assim que 
a coisa se estabilizou, tratamos de 
definir as regras do jogo para o futuro, 
escrevendo princípios e valores.

A empresa tinha sido fundada pelo 
sr. A. J. Renner, um empreendedor 
extremamente visionário, e 
aproveitamos muitos de seus valores 
originais: ele valorizava a qualidade da 
mão de obra e respeitava o consumidor, 
e nós resgatamos ambas as ideias. Toda 
cultura é algo entranhado nas paredes; 
pode mudar o gestor, mas ela fica.

Modernizamos o pensamento do sr. 
Renner, no entanto, acrescentando 
algumas coisas a ele: além de satisfazer 
os desejos e as necessidades do cliente, 
nossa empresa também quer superar 
suas expectativas. Foi aí que surgiu a 
palavra ‘encantamento’.” 

Encantadores de pessoas
“Encantar o cliente passou a ser um 
mantra interno. Nossa declaração de 
visão é: ‘Encantar a todos é a nossa 
realização’. Todo mundo tem de 
encantar todo mundo. 

Como encantar? Com as coleções de 
roupas, com o atendimento nas lojas, 
com sua arquitetura, com seu conforto. 
Precisamos encantar também com  
a comunicação. 

Encantar um cliente é um desafio 
particular, porque nunca sabemos qual 
será seu ponto de contato com a Renner 
– o encantador talvez tenha de ser o 
vendedor na loja, ou o atendente do 
crediário, ou ainda uma recepcionista 
ao telefone. Então, todos precisam ser 
encantadores de pessoas.

As marcas  
da corporation

249
lojas 

Renner

59
lojas 

Camicado

24
lojas 

Youcom
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Começamos um intenso programa de 
preparação de nossos colaboradores. 
Só nos últimos três anos, temos, em 
média, 120 horas de treinamento per 
capita por ano. Isso é três vezes mais 
do que têm as melhores empresas para 
trabalhar no Brasil – ao redor de 35 a 
40 horas anuais per capita. Fazemos 
isso desde os anos 1990. 

Investimos nesse treinamento porque 
queríamos encantar os clientes 
para valer. Investimos também em 
comunicação e passamos a remunerar  
os pontos de venda com incentivos. 

Sempre fomos focados, como eu acho 
que deve ser: temos de encantar a 
mulher, que representa de 75% a 80% 
de nossas vendas, não qualquer pessoa, 
principalmente mulheres da classe A–, 
de toda a classe B e da classe C+. Se hoje 
se fala muito da presença da mulher no 
mercado de trabalho, naquela época nós 
já percebíamos a grande transformação 
sociológica. Nos anos 1980, cerca de 20% 
das mulheres trabalhavam; em 1996, já 
eram 42%; e hoje isso está em mais de 
50%. Aumentou seu poder aquisitivo.

A mulher ganhou mais dinheiro, porém 
perdeu o tempo para si. Dizemos que 
ela é multifacetada: trabalha, cuida da 
família e da casa e muitas vezes estuda. 
Em suma, trabalha mais do que nós, 
homens. Ela precisa ser muito mais 
organizada e estruturada para dar 
conta disso, o que nos fez entender o 
valor daqueles minutos em que fica em 
nossa loja. Esse tempo tem de poder 
ser extremamente bem aproveitado 
pela consumidora. Precisamos oferecer 
facilidade de circulação e de escolha de 
produtos e encurtar o tempo que passa 
nas filas para pagar.” 

Diretoria de pessoas
“Na Renner, não temos um departamento 
de recursos humanos. É uma diretoria 
de gente e desenvolvimento; RH já era, 
em minha opinião. Mas, para haver uma 
diretoria de gente, uma série de coisas 
deve acontecer.

A primeira medida é realmente preparar 
as pessoas, treiná-las com frequência e 
quanto for necessário. A segunda é dar a 
elas autoridade e autonomia para tomar 
decisões: quando surge um problema, o 
colaborador tem de poder resolvê-lo.

Evolução de receita* e lucro

Fonte: Renner

“Para os jovens, digo que descubram sua 
paixão. Se não a acharem na primeira 
tentativa, que não desistam, façam uma 
segunda tentativa, uma terceira, sempre 
com coragem para mudar o rumo.  
Quando finalmente encontrarem sua 
paixão, terá valido a pena”

Fo
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2012
receita lucro

R$ 3,4 
bilhões 

R$ 355,4 
milhões x

2013
receita lucro

R$ 3,9 
bilhões 

R$ 407,4 
milhões x

2014
receita lucro

R$ 4,6 
bilhões 

R$ 471,4 
milhões x

* Líquida de mercadorias
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Quando vou à inauguração de uma nova 
loja, sempre digo à equipe: ‘Estou aqui 
para dar autoridade a vocês. Se, por 
acaso, nós criamos um problema para 
um cliente, vocês estão autorizados a 
pegar dinheiro no caixa da empresa a fim 
de solucioná-lo’. Minha forma de gestão 
é confiar nas pessoas e nunca tive uma 
decepção por fazê-lo. 

Há mais de uma década temos pesquisa 
de clima organizacional, de engajamento. 
Na última, tivemos um engajamento de 
82%, ante uma média de 57% do setor 
varejista brasileiro. Superamos redes de 
varejo da América Latina. 

No comércio, não é fácil engajar os 
funcionários. Eles estão distantes: 
temos 18 mil colaboradores 
distribuídos em 250 lugares diferentes, 
longe da matriz. Não posso subir 
em um caixote e falar com todo 
mundo. Para conseguir manter todos 
motivados, preciso oferecer muito 
treinamento e muita comunicação. 
Temos o Canal Renner, de televisão 
interna, por onde mandamos 
mensagens, e também o jornal  
interno, o Planeta Renner. 

Uma ferramenta motivacional 
particularmente eficaz é dar visibilidade 
às histórias de encantamento dos 
clientes pelos funcionários [veja quadro 
acima]. Elas são publicadas no jornal 
e seus protagonistas recebem prêmios 
dados por mim, na matriz. Tudo causa 
impacto: eles veem onde os diretores 
trabalham, conhecem a loja número um, 
no centro de Porto Alegre, visitam a sala 
da Memória Renner.”

O impacto de dar o exemplo
“Procuro estar sempre muito próximo 
das lojas, principalmente nos fins  
de semana, porque é lá que eu aprendo 
as coisas.

Muitas vezes não é o gerente que mais me 
ensina, e sim o vendedor. Ele é que sabe o 
que está acontecendo de fato: o que está 
vendendo e o que não está, o botão que 
caiu de uma peça, o que o cliente está 
buscando e não encontra.

Histórias de encantamento
Para encantar os clientes, como busca José Galló, 
a Renner escolhe e premia as melhores histórias 
reais de encantamento de clientes e as publica no 
jornal interno, Planeta Renner. Mais de 715 mil 
histórias de encantamento já foram comprovadas. 

Uma delas aconteceu em Canoas (RS). A vendedora 
da loja do Shopping Center Canoas atendeu o 
telefonema de uma cliente de São Paulo. Ela queria 
saber se a loja tinha tele-entrega, porque seu 
sobrinho e afilhado, morador da cidade, completaria 
2 anos de idade naquele dia. A Renner não tinha o 
serviço de entrega, mas a colaboradora se ofereceu 
para levar o presente pessoalmente e utilizou seu 
próprio cartão de crédito Renner para efetuar a 
compra, a ser ressarcida posteriormente pela cliente 
com um cheque enviado à loja. 

Antes de ir à casa do menino, a vendedora encheu 
vários balões e convidou uma colega da expedição 
para acompanhá-la fantasiada de Minnie Mouse. 
Quando a mãe do aniversariante abriu a porta de 
casa, não acreditou. Começou a chorar e buscou sua 
máquina fotográfica para registrar a cena. Alguns 

dias depois, a colaboradora da Renner recebeu uma 
carta de São Paulo com uma pulseira de presente. A 
iniciativa lhe rendeu não apenas esse presente, como 
um prêmio em dinheiro por ser “a melhor do mês”. 

Outra história vem da área de contabilidade da 
sede, em Porto Alegre. Um colaborador de férias foi 
telefonar em um orelhão e encontrou no chão, ao 
lado do aparelho, um carnê da Renner com dinheiro 
dentro – o valor exato de uma prestação. Ligou para 
o setor administrativo da empresa e deu o número do 
carnê para obter o telefone da cliente. Telefonou-lhe e 
se ofereceu para levar o carnê até sua casa. 

Em um primeiro momento, a senhora ficou 
desconfiada, achando que fosse alguém em 
busca de recompensa. O rapaz deu o telefone da 
empresa para ela checar que ele era funcionário 
e, enquanto isso acontecia, foi até a loja pagar 
a prestação que vencia naquele dia. Ao receber 
o carnê de volta, e quitado, a cliente mal pôde 
acreditar. Esse colaborador foi o primeiro 
do setor administrativo a ter uma história de 
encantamento premiada como “a melhor do mês” 
e embolsou R$ 600 pela solicitude.
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Uma cronologia

1951
• José Galló  

nasce, em Caxias 
do Sul (RS)

1991
• É convidado por 

Cristiano Renner 
para dirigir a rede 
de lojas da família

1969
• Vai estudar 

administração de 
empresas na FGV,  
em São Paulo

1998
• Torna-se  

diretor-presidente 
da subsidiária da 
multinacional  
norte-americana 
JCPenney, que adquire 
98% do capital das 
Lojas Renner

1972
• Consegue o 

primeiro emprego, 
no grupo J. Alves 
Veríssimo, em  
São Paulo

1977
• De volta ao Rio Grande  

do Sul, começa a trabalhar  
no grupo Maisonnave

1985 
• Torna-se 

superintendente  
da rede de lojas  
de eletrodomésticos 
e eletrônicos 
Imcosul, do grupo 
Maisonnave
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Incentivo que todo mundo da 
administração vá às lojas, incluindo 
o pessoal de compras. Temos até 
oficializado um dia por ano para isso 
acontecer: o Dia do Encantamento, 
quando os colaboradores 
administrativos trabalham nas lojas em 
vez de nos escritórios. Para mim, uma 
receita de gestão valiosa é ‘saturar a 
empresa com a voz do cliente’.”
 
“Encantômetro”
“O símbolo do esforço da Renner 
de prestar o melhor atendimento a 
cada cliente é o ‘encantômetro’, uma 
espécie de totem eletrônico com luzes 
coloridas colocado nas saídas das lojas. 
Lá o cliente pode registrar se ficou ou 
não encantado com o atendimento. 
Caso saia insatisfeito, ele é convidado a 
escrever o que lhe desagradou em um 
formulário, que é encaminhado para a 
área responsável pelo desencanto. 

Seja o que for, a causa do desencanto 
tem de ser obrigatoriamente resolvida: 
o produto não tinha o tamanho que o 
consumidor queria? Ele não encontrou 
alguma coisa? O aparelho de ar 
condicionado da loja estava quebrado? 
Foi mal atendido no crediário? A fila do 
caixa era longa demais? 

Em um ano, coletamos mais de 24 
milhões de avaliações no ‘encantômetro’. 
Não sei se existe outra empresa no 
mundo que consiga algo desse porte.  
O ‘encantômetro’ vem se mostrando 
muito útil: quando a loja tem algum 
problema, ele sempre aparece ali. O 
consumidor nos ajuda a descobri-lo e 
ainda se sente bem por ter desabafado.” 

Experiência com uma 
multinacional
“Meu segundo grande desafio na 
Renner veio com a chegada de um 
dono estrangeiro, a [rede de lojas de 
departamentos norte-americana] 
JCPenney, que ficou com 98% do capital 
da empresa entre 1998 e 2005.

A JCPenney, que já possuía lojas  
no México e no Chile, comprou o 
controle acionário da família Renner 
mais as ações que estavam no  
mercado. Do dia para a noite, viramos 
subsidiária de uma multinacional, o  
que acabou sendo uma experiência 
bastante interessante. Quando ela 
comprou a Renner, por exemplo,  
optou por empoderar a gestão local,  
o que nos deu liberdade de ação e 
muitas oportunidades.

Avanço no ponto de venda
Crescimento em mesmas lojas

12 meses  
de 2014

12 meses  
de 2013

5,8%

Fonte: Renner

11,1%
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2000
• Adquire diversos pontos de venda da 

Mesbla e do Mappin, iniciando a expansão 
da marca Renner pelo Brasil

2005
• Torna-se CEO da primeira 

corporation brasileira, com a 
saída da JCPenney do país

2011
• Adquire a rede de utilidades 

domésticas paulista Camicado 
e lança a rede de moda jovem 
Bluesteel, que, em 2013, 
muda o nome para Youcom
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Sempre cumprimos orçamento e 
sempre entregamos resultados sob a 
JCPenney. Fomos até mais rentáveis do 
que a própria matriz da JCPenney nos 
Estados Unidos, tanto em termos de 
giro de estoque como em Ebitda. Isso 
explica, inclusive, por que, depois de 
ter vendido as operações do México e 
do Chile, a JCPenney ainda ficou um 
tempo no Brasil.”

A vez da corporation
“Chegou um momento em que a 
JCPenney teve de tomar uma decisão. 
Não fazia sentido estrategicamente ela 
manter apenas a operação do Brasil se 
havia desinvestido na América Latina. A 
solução acabou sendo a de sair por meio 
do mercado de capitais mesmo, e os 98% 
de capital vendidos na bolsa de valores 
criaram uma companhia de capital 
pulverizado, que é considerada  
a primeira corporation brasileira.

Começamos a abrir muito mais lojas 
com isso. Fomos para o Nordeste e foi 
um sucesso estrondoso. Quando eu 
ainda estava começando na Renner,  
em 1º de janeiro de 1992 essa 
companhia valia um pouco menos de 
US$ 1 milhão; hoje vale US$ 4 bilhões. 
Saltamos das dez lojas daquela época 
para 249 lojas, contabilizadas só as que 
têm a bandeira Renner. 

Lembro quando, em um dia do final 
de 2012, ultrapassamos o valor de 
mercado da própria JCPenney, que 
é uma companhia global. Foi como 
se Davi tivesse vencido Golias. Isso 
significa que estamos no caminho certo. 
Nossa estratégia hoje é manter o foco 
no core business, mesmo diversificando. 
Compramos a Camicado, que tem 
o mesmo público-alvo da Renner, e 
fundamos a Youcom para atender 
melhor o público jovem, mas sempre 
focados em moda rápida.”

Detalhes tecnológicos
“Acredito em crescer e lucrar tanto 
abrindo novas lojas como investindo em 
tecnologia. Detalhes tecnológicos têm 
feito bastante diferença.

Por exemplo, fomos a primeira empresa 
do Brasil a substituir aquelas bolachas 
plásticas, de segurança, por outras 
costuradas, o que nos dá alguma 
vulnerabilidade, mas elimina toda a 
logística reversa.

Matamos dois coelhos com uma 
cajadada. Por um lado, era preciso 
devolver as etiquetas plásticas ao 

“A primeira pergunta que faço, em tudo, é: 
‘Essa decisão vai encantar o cliente, a ponto  
de ele se dispor a pagar por ela?’. Se a resposta 
for ‘sim’, é uma boa decisão, vamos em frente”

fornecedor para reutilização, o que 
representava um custo elevado, que foi 
eliminado. Por outro, encantamos assim 
a mulher, reduzindo o tempo em que 
espera na fila de pagamento.” 
 
Como tomar decisões
“Meu método de tomada de decisão 
envolve, em primeiro lugar, conhecer 
a realidade e o problema. Vou sempre 
em busca do conhecimento nesses dois 
aspectos. Ouço muito o que as pessoas 
têm a dizer. Procuro estar sempre 
orientado pelo mercado.

A primeira pergunta que faço, em tudo, 
é: ‘Essa decisão vai encantar o cliente, a 
ponto de ele se dispor a pagar por ela?’. 
Se a resposta for ‘sim’, é uma boa decisão, 
vamos em frente.

Não consigo me ver tomando uma 
decisão unilateral, solitária. Tem certas 
horas que, como líder, preciso dar 
uma direção, mas acredito muito no 
compartilhamento, na confiança, na 
humildade. Uma boa ideia pode vir  
de qualquer lugar. O time é sempre o 
mais importante.” n

2014  
• Galló é o principal nome  
do varejo nacional, e a 
Renner, a maior rede varejista 
de moda do BrasilJe
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opinião

A construção de 
uma City brasileira
Apesar das dificuldades e crises, o projeto para 
transformação do Brasil em um centro financeiro 
e de negócios para a América Latina segue em 
frente, com alguns obstáculos superados, como  
a integração dos órgãos reguladores de seis países

O Brasil pode se transformar em 
um polo de transações financeiras 
da América Latina? Sim, ao menos 
na opinião de especialistas que vêm 
trabalhando há anos em um projeto 
para converter o país em um hub  
latino-americano de investimentos, a 
exemplo do que são hoje Hong Kong  
e Singapura para a Ásia, Abu Dhabi e  
Dubai para o Oriente Médio, além de 
Londres e Nova York, considerados 
centros globais.

O projeto mais avançado nesse sentido 
está sendo conduzido de modo 
independente pela Brasil Investimentos 
& Negócios (BRAiN), organização da 
sociedade civil cuja missão é articular e 
catalisar o projeto de polo internacional 
– ele teria sede em São Paulo, foco nos 
países que integram a América Latina  
e projeções e conexões globais. 

O Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) está apoiando 
a ideia, inclusive com recursos: seu 
programa Regional Public Goods 
(RPG), que dá suporte a iniciativas  
de estímulo privadas e fortalecimento 
do mercado de capitais, fez um 
aporte de quase US$ 1 milhão como 
contribuição para sua execução.

Nosso centro financeiro vingará?  
CEO Brasil convidou três especialistas 
envolvidos na iniciativa para debater suas 
perspectivas futuras: José Carlos Doherty, 
Pedro Luiz Guerra e André Sacconato. 
Alguns avanços sinalizam que sim.

2013

130º

O Brasil melhorou
Evolução no ranking de 
ambiente favorável a negócios

2014

120º
lugar

lugar

Fonte: Doing Business/Banco Mundial
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Como nasceu a discussão e o 
projeto de transformar o Brasil  
em um centro financeiro?
José Carlos Doherty: Entre 2008 e 2009, 
a Anbima [Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e 
de Capitais], a Febraban [Federação 
Brasileira de Bancos] e a BM&FBovespa 
decidiram fazer um estudo, intitulado 
Projeto Ômega, com o objetivo de 
analisar os principais centros financeiros 
do mundo, entre os quais Londres, Nova 
York, Paris e Singapura. A intenção 
era analisar a estrutura que cada um 
desses centros possui e, com base nisso, 
elaborar um plano para fomentar um 
polo de negócios no Brasil. 

Esse estudo deu origem, em 2010, 
à BRAiN, que desde o início tem a 
missão de consolidar o Brasil como um 
polo internacional de investimentos e 
negócios, com foco regional na América 
Latina, mas com projeções e conexões 
globais. A BRAiN faz as articulações 
necessárias e catalisa o projeto.

André Luiz Sacconato: O começo dessa 
discussão mesmo foi em 2006. Havia 
uma mudança na geopolítica mundial, 
com os países emergentes deixando 
de ser apoio do crescimento global 
para serem seus vetores. Foi quando os 
países que formam os Brics [sigla para 
Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul] deixaram de ser vagões do trem 
econômico para serem suas locomotivas.

Se antes você tentava vender o Brasil 
para os investidores e a pergunta era 
“por que Brasil?”, naquele momento a 
pergunta passou a ser “onde no Brasil?”.

Como atua a BRAiN?
Doherty: Em duas frentes: a primeira diz 
respeito a melhorar a imagem do Brasil 
diante do Banco Mundial, e a segunda, 
a aperfeiçoar de fato as condições de 
competitividade do país. 

Vários projetos devem ser encadeados 
em torno disso. Muitos serão feitos em 
parceria com a Prefeitura de São Paulo 
– município-sede do polo – e a intenção 
é envolver outras instâncias de governo, 
além de mais estados e municípios. 

A BRAiN organiza também o road show 
BEST – Brazil: Excellence in Securities 
Transactions, que tem como objetivo 
divulgar o mercado financeiro brasileiro 
nas principais praças de finanças 
mundiais. O road show já atingiu mais 
de 3 mil investidores em 13 centros 
financeiros internacionais. 

Sacconato: O próprio conhecimento 
dos problemas já foi uma contribuição 
da BRAiN, quando ainda era o Projeto 
Ômega. Contratamos um estudo para 
levantar as características dos principais 
centros financeiros e saber o que eles 
tinham e nós não. 
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Desconstruindo José Carlos Doherty
Superintendente-geral da Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima), é também presidente do Comitê 
Consultivo de Membros Afiliados da Organização 
Internacional das Comissões de Valores Mobiliários 
(Iosco, na sigla em inglês), cargo para o qual foi 
reeleito em setembro de 2014, com mandato 
até 2016. Economista de formação, ingressou 
na Anbima em 2006, atuando, ainda, como 
superintendente de supervisão de mercados.

“A integração com a 
América Latina faria 
com que o câmbio fosse 
mais diversificado”



14 ceo opinião

Esse estudo deu origem a um relatório 
com os sete temas a serem trabalhados: 
estabilidade macroeconômica, 
infraestrutura física (aeroportos, hotéis), 
infraestrutura financeira (bolsa de 
valores, bancos), conectividade, mão de 
obra qualificada, ambiente institucional  
e imagem (divulgação, marketing). 

Em macroeconomia e infraestrutura 
física, não há o que possamos fazer, 
não está ao nosso alcance. Mas, com o 
diagnóstico, pudemos montar grupos de 
trabalho para cada um desses quesitos, 
dando prioridade aos temas de imagem, 
mão de obra e conectividade. 

Que avanços vocês já computaram 
desde o início do trabalho? 
Doherty: Por conta do trabalho da 
BRAiN, o Brasil avançou dez posições 
de 2013 para 2014 no ranking Doing 
Business, que mede a facilidade de fazer 
negócios nos diferentes países, passando 
da 130ª posição para a 120ª. 

Fonte: Doing Business/Banco Mundial

Avanços e retrocessos
Evolução de alguns dos principais quesitos para fazer negócios no Brasil

Quesito 2014 2013
Abertura de uma empresa

Nº de procedimentos 11,6 12

Tempo (em dias) 83,6 110

Permissão de construção

Nº de procedimentos 18,2 19

Tempo (em dias) 426,1 400

Obtenção de eletricidade

Nº de procedimentos 4 4

Tempo (em dias) 53,3 58

Quesito 2014 2013
Registro de uma propriedade

Nº de procedimentos 13,6 14

Tempo (em dias) 31,7 25,5

Pagamento de impostos

Nº de procedimentos 9 9

Tempo (horas por ano) 2.600 2.600

Execução de contratos

Nº de procedimentos 43,6 44

Tempo (em dias) 731 731

Desconstruindo André Luiz Sacconato
Diretor de pesquisas da Brasil Investimentos & 
Negócios (BRAiN) e professor de MBA da Fundação 
Instituto de Administração (FIA), é formado 
em economia pela Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de 
São Paulo, com mestrado e doutorado pela mesma 
instituição. Atuou como consultor na Tendências 
Consultoria Integrada e na LCA Consultores.

“Um grande avanço 
foi a integração das 
comissões de valores 
mobiliários de seis 
países da região”
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Também entre as principais conquistas e 
avanços, podemos destacar um projeto 
para a integração financeira de seis 
países na América Latina – Peru, Chile, 
Brasil, Colômbia, México e Argentina. 
Esse projeto específico recebeu a maior 
dotação do BID para uma entidade 
privada, a partir de 2014, no valor de 
quase US$ 1 milhão.

Vale dizer ainda que o atual ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy, conhece e apoia 
incondicionalmente o projeto. Levy foi 
o diretor-presidente da BRAiN até o 
momento de sua posse no ministério.

Qual a importância desse projeto 
para o Brasil e a região em geral?
Pedro Luiz Guerra: Todos os países 
precisam de trilhões de dólares em 
investimentos. Estima-se que só o 
Brasil necessite de US$ 300 bilhões 
por ano. Esses recursos são disputados 
porque o mercado não tem o suficiente 
para cobrir todas as necessidades e 
certamente os bancos não possuem esse 
dinheiro para emprestar. 

Só há uma saída, portanto: o mercado 
de capitais. Se for um hub de negócios, o 
Brasil será um polo captador de recursos, 
o que facilitará muito os investimentos.

Por que o Brasil seria o polo, e não 
o México ou o Uruguai?
Doherty: Pesam alguns fatos a nosso 
favor, como a economia mais robusta 
quando comparada com a dos vizinhos 
latino-americanos, boa governança 
corporativa no mercado de capitais, 
um volume cada vez mais significativo 
de negócios e diversificação de 
instrumentos financeiros.

Parceria no desenvolvimento do projeto
Única empresa de serviços profissionais associada à Brasil Investimentos 
& Negócios (BRAiN), a PwC está desde o início entre as organizações que 
apoiam o projeto de transformação do Brasil em um centro financeiro 
regional para a América Latina. A PwC é representada pelo sócio Alvaro 
Taiar, líder de serviços para instituições financeiras no Brasil, que desde 
o ano passado acumula o cargo de diretor estatutário da organização, 
dedicado aos grupos de estudos (thought leadership) envolvidos na 
identificação de áreas que necessitam de alteração legislativa e regulatória 
para facilitação de investimentos.

A consultoria da PwC foi também contratada para apoiar o projeto 
de integração financeira da América Latina que conta com o apoio do 
BID. Liderados pelo sócio Alfredo Sneyers, os profissionais visitaram as 
empresas mais relevantes no Peru, Chile, Colômbia, México, Argentina 
e Brasil para discutir suas percepções sobre um mercado de capitais na 
região que permita captação e investimento entre países com menos 
barreiras. Em reuniões e debates com autoridades, buscaram-se a 
aproximação e a eliminação de diferenças regulatórias.

Há ainda muitos temas a abordar. Um deles, ao qual Taiar tem dedicado 
atenção especial, refere-se aos fundos de investimento no exterior. 
Apesar de a possibilidade desse investimento ter sido regulada há quase 
uma década, o volume ainda é pequeno. Uma das razões para isso é que 
os fundos não podem aproveitar-se dos acordos internacionais ou da 
legislação aplicável a pessoas jurídicas que evitam a bitributação. Desse 
modo, se os rendimentos recebidos do exterior tiverem sido tributados 
no país de origem, não há sistemática para compensação e o investidor 
brasileiro será novamente tributado integralmente como cotista do fundo 
de investimento. Esse é um bom exemplo de disfunção que prejudica o 
país, pois, se fosse resolvida, viabilizaria que um investidor asiático ou 
do Oriente Médio usasse um fundo no Brasil para consolidar todo o seu 
investimento na América Latina.
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Alvaro Taiar
Sócio da PwC Brasil e líder 
de serviços para instituições 
financeiras
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Não temos outras desvantagens 
bastante significativas, como o 
câmbio muito centrado em euro 
e dólar, a burocracia e regras 
tributárias complexas? 
Doherty: A integração com a América 
Latina faria com que o câmbio fosse 
mais diversificado. Quanto às regras 
tributárias complexas, isso não é 
verdade para o investidor estrangeiro 
que queira comprar ativos no Brasil. 

De toda maneira, a BRAiN vem 
trabalhando com a prefeitura de  
São Paulo, que seria a cidade foco 
do projeto do centro financeiro, para 
melhorar alguns pontos que podem 
contribuir para o ambiente de negócios.

O Brasil já conta com alguns 
instrumentos financeiros de 
âmbito regional que até pouco 
tempo atrás eram bem restritos, 
como o SML [Sistema de Moedas 
Locais], que permite o uso da 
moeda de um país no outro. 
Hoje, a moeda argentina já pode 
ser usada em um investimento 
no Brasil. Como vão esses 
instrumentos hoje?
Doherty: Vêm ganhando terreno.  
A Argentina e o Uruguai já possuem  
SML com o Brasil; a Colômbia está em 
fase de tratativas. 

Desconstruindo Pedro Luiz Guerra
Idealizador da BRAiN, é, desde 2007, membro do conselho 
da BM&FBovespa Supervisão de Mercado (BSM), entidade 
responsável pela fiscalização dos participantes do mercado 
de ações. Trabalhou por 33 anos no Citigroup Brasil, tendo 
chegado ao posto de chairman para a América Latina em 
assuntos de infraestrutura de mercado de capitais. É formado 
em engenharia de produção pela Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo.

Havia algumas propostas para 
viabilizar um sistema regional, 
como a permissão para abertura 
de contas correntes em dólares 
e revisão dos sistemas de 
liquidação. Essas propostas foram 
apresentadas ao governo? 
Doherty: Ainda não foram apresentadas. 
A BRAiN está tratando desses temas 
primeiro internamente, no âmbito de seu 
planejamento estratégico.

Nos demais pilares apontados 
pelos estudos mencionados,  
houve avanços?
Sacconato: Fizemos um estudo para 
facilitar a imigração de trabalhadores 
onde havia falta de profissionais 
qualificados. Conseguimos 
regulamentação nos ministérios do 
Trabalho e das Relações Exteriores para 
os chamados summer jobs, pelos quais 
jovens que estão cursando MBA lá fora 
conseguem três meses de permissão para 
fazer uma especialização no Brasil. 

“Esse é um projeto de 
país, de longo prazo; 
não pode ficar preso 
ao momento atual”
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Esses estudantes possuem alta 
qualificação e, quanto ao domínio do 
idioma, não têm muito problema – afinal, 
português não é mais difícil que japonês, 
mandarim ou alemão. Posteriormente, o 
então secretário de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República, Ricardo Paes 
de Barros, idealizou um programa para 
liberar um visto temporário de trabalho. 

Quais serão os próximos passos?
Sacconato: Com essa questão da mão 
de obra equacionada, concluímos que o 
próximo ponto a ser atacado seria o da 
integração financeira da América Latina, 
que apenas começou com as negociações 
entre as comissões de valores mobiliários 
de seis países, como já foi dito.

Estamos concluindo um projeto para 
integrar os negócios envolvendo bolsas 
de valores, fundos de investimento e 
títulos privados. A ideia é que haja uma 
“via limpa”, livre de obstáculos para 
movimento entre esses mercados. 

Com base no ranking Doing Business, o 
Brasil já melhorou muito em termos de 
ambiente de negócios, embora ainda 
tenha muito a melhorar. Os próximos 
passos devem ser maior proteção aos 
investidores minoritários, na obtenção de 
crédito, na resolução de insolvências e no 
custo de obtenção de eletricidade.

O cenário macroeconômico e 
político hoje é bem diferente do  
de 2010, quando a BRAiN foi 
criada. Isso não dificulta as coisas?
Guerra: Esse é um projeto de país, de 
longo prazo; não pode ficar preso ao 
momento atual. Quando veio a crise de 
2008, os participantes da City [centro 
financeiro de Londres] criaram o 
TheCityUK, um grupo composto por 
representantes do setor financeiro baseado 
em Londres, para defender a importância 
da City para a economia mundial. 

Hoje existe uma disputa de países para 
centralizar negócios. Singapura começou 
há muitos anos, com um projeto de longo 
prazo, tendo em vista que Hong Kong 
passaria para o controle da China, e 
atualmente é um dos centros financeiros 
mais importantes do mundo. Dubai fez 
o mesmo, copiando a City londrina e até 
adotando leis britânicas – muitos negócios 
se transferiram para lá. 

Se o Brasil não fizer isso, vamos ter de 
continuar utilizando o centro dos outros. 
Fazendo um paralelo: se você não tiver 
uma indústria automobilística, precisará 
importar carros. n

3º Hong Kong

7º EUA

2º Nova Zelândia

10º Austrália

1º Singapura

8º Reino Unido

5º Coreia do Sul

6º Noruega
9º Finlândia

4º Dinamarca

Os melhores locais para fazer negócios
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Mais ciência na 
tomada de decisões

Pesquisa mundial conduzida pela Economist Intelligence Unit 
(EIU) em parceria com a PwC revela que, sob pressão crescente 
e tempo cada vez mais curto, os gestores têm processos falhos 
para tomar decisões estratégicas e necessitam mais do apoio  
da análise de dados

Jack Welch, o lendário ex-presidente 
da General Electric (GE), aposentado 
em 2001, costumava dizer que decisões 
acertadas são aquelas que “vêm direto 
do fígado”, ou seja, do instinto. 

Hoje, talvez pensasse diferente se 
tivesse em mãos o que a nova geração 
de executivos tem. Trata-se do big data, 
o avassalador volume de informações 
digitalizadas vindas de um crescente 
número de fontes, que influencia,  
cada vez mais, a tomada de decisões 
das organizações. 

A crescente necessidade do big data 
aparece em uma ampla pesquisa 
conduzida pela Economist Intelligence 
Unit (EIU) em parceria com a PwC, 
intitulada Gut & Gigabites, realizada 
em todo o mundo com 1.135 gestores 
seniores dos setores privado e público.

O objetivo foi conhecer a agenda das 
grandes decisões estratégicas para o 
período 2014-2015 e os processos pelos 
quais os líderes empresariais pretendem 
tomá-las. De imediato, a pesquisa 
destacou um dado importante: a pressão 
para a tomada de decisões relevantes 
vem se dando em espaços de tempo cada 
vez mais curtos. 

A maior parte dos entrevistados 
afirmou ser obrigada a tomar decisões 
importantes no curto prazo, como se 
pode ver no quadro “Agenda de grandes 
decisões”, na página ao lado.

O desconforto com isso ficou evidente 
quando os gestores foram questionados 
sobre como descreveriam o timing de 
suas decisões mais importantes: só 
18% responderam que sua decisão foi 
deliberada por se encaixar perfeitamente 
na estratégia da companhia. 

Os números mostraram ainda que 55% 
das decisões são tomadas no timing 
errado ou são somente intuitivas, como 
enfatiza Sérgio Alexandre, sócio da 
PwC Brasil e responsável pela Área 
Digital & Analytics. “Pior: oito em cada 
dez executivos entendem que tomam 
suas decisões quase sem base racional”, 
observa. Ele agrupou os modos de 
decidir contidos nas respostas – com 
adiamento, por oportunidade, em 
caráter experimental, reagindo a uma 
iniciativa e mandatório – e comparou-os 
com o método racional, ideal, que é o da 
decisão deliberada. 

A maioria dos 
executivos é obrigada 
a tomar decisões 
importantes no  
curto prazo
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Como a análise de dados faz a diferença 
Quando decidiu investir na produção da minissérie House of Cards, a 
Netflix, empresa de TV por internet, não tinha dúvida de onde estava 
pisando. Com os dados que captura em tempo real sobre a preferência de 
seus mais de 25 milhões de assinantes espalhados pelo mundo, soube, com 
alta margem de segurança, que um drama político seria bem recebido. 

Assim foi. Assistido por cerca de 4 milhões de telespectadores, House of 
Cards é um dos maiores sucessos da TV paga mundial, tendo arrematado 
diversos prêmios nos Estados Unidos e em outros países, entre eles o Globo 
de Ouro e o Emmy.

“Nossa relação direta com os consumidores nos permitiu saber o que eles 
queriam consumir, dando-nos confiança para investir na produção de 
House of Cards”, comentou Jonathan Friedland, diretor de comunicação da 
empresa. O que a Netflix faz – e muitas companhias de setores diversos ao 
redor do mundo estão acompanhando – é o chamado analytics ou análise 
técnica de dados relativos ao comportamento dos consumidores para a 
geração de insights a respeito deles. 

A digitalização dos negócios permite às empresas coletar e analisar bilhões 
de dados sobre o consumo dos produtos, traduzindo essas informações 
em uma linguagem que contribui para a tomada de decisões e possibilita 
melhorar o desempenho operacional.

Uma pesquisa realizada mundialmente em 2014 pela Strategy&, parte do 
Network PwC, em colaboração com o laboratório Insead eLab, comprovou 
que as organizações, em sua maioria, já veem vantagens nessa ferramenta: 
perto de 80% dos executivos admitiram que o analytics melhorou seu 
desempenho nas decisões e 26% apontaram incremento  
de lucros em função disso.

Com que frequência você 
tomará grandes decisões  
este ano?

Como você descreveria o 
processo de tomada de suas 
decisões-chave este ano?

Uma vez tomada a decisão,  
quando espera revisitá-la?

Agenda de grandes decisões

De fato, os executivos apontaram que as 
informações de que dispõem para decidir 
estão cada vez mais longe de seu controle 
e revelaram temer, por isso, que as 
decisões sejam adiadas ou que se baseiem 
apenas na necessidade de tirar vantagem 
de alguma oportunidade surgida de 
momento, sem ter uma base mais sólida. 

Conforme Sérgio Alexandre frisa, 
as grandes decisões deveriam estar 
apoiadas em insights baseados na 
análise de dados, o que poderia reduzir 
muito o risco. Um exemplo disso é o 
que empresas como a Netflix já estão 
fazendo (veja quadro ao lado).

Tipos de decisão
Os entrevistados apontaram cinco 
decisões como as mais importantes 
a serem tomadas este ano em seus 
negócios, que podem ser conferidas no 
quadro da próxima página. 

A decisão mais importante, sem dúvida, 
é a de promover o crescimento do 
negócio. No entanto, os entrevistados 
afirmaram que a opção de encolher a 
operação existente é a mais complexa 
para enfrentar o persistente cenário 
de recessão global e as incertezas no 
ambiente econômico.

35%
A cada  
três meses

16%
A cada  
seis 
meses

A cada  
12 
meses

Nenhuma  
nos próximos 
12 meses

43%  
Todo mês

5%
1% Por oportunidade  

(houve uma 
chance e  
não pudemos 
ignorá-la)

Adiada  
(até agora  
não tomada)

Deliberada  
(encaixa-se 
em nossa 
estratégia)

Experimental 
(estamos testando 
a ideia antes de 
implementá-la)

Reativa (fatores 
externos a nosso 
controle nos 
forçou a agir)

Mandatória 
(exigida para 
cumprimento  
de regras/leis)

8%

15%

18%
25%

30%

4%

30%
Anualmente

20%

Não nos  
próximos três anos

Nunca

31%  
A cada seis meses

3%

16%

Trimestralmente

Fonte: Gut & Gigabites: capitalising on the art & science in decision making (p. 11)
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Soluções de atitude colaborativa com 
concorrentes estão na pauta para 36% 
dos líderes empresariais entrevistados, 
principalmente em setores como o 
farmacêutico. O objetivo, com isso, 
geralmente é reduzir custos e aumentar 
o portfólio de produtos.

Nível de preparo
A maioria dos entrevistados (mais de 
74%) se diz bem preparada para tomar 
essas decisões com base em fundamentos 
mais comuns – olhando para a receita e 
os lucros, para os custos e a pressão sobre 
as margens ou para a estrutura de seu 
setor de atividade. 

Entretanto, Sérgio Alexandre pondera 
que as decisões são tomadas, na verdade, 
olhando mais para a pressão sobre as 
margens de lucro. “Se o analytics fosse 
incluído nessa equação, os fundamentos 
para tomar uma decisão seriam mais  
bem distribuídos”, explica o sócio da  
PwC Brasil. 

Um processo decisório com razões mais 
bem distribuídas pode ser observado, 
por exemplo, na indústria de tecnologia. 
Fusões e aquisições, entrada em novos 
mercados e lançamento de novos 
produtos são decisões tomadas para 
aumentar a receita e os lucros, não 
somente as margens. 

Fonte: Gut & Gigabites: capitalising on the art & science in decision making

A origem dos entrevistados

Europa

28
%

 

13% 

35%

 

24%

América Latina, 
Oriente Médio e África 

América  
do Norte

Região Ásia-Pacífico

72%
das empresas dos entrevistados 
operam em mais de uma região 

74%
têm receita anual de pelo menos  
US$ 1 bilhão 

18
indústrias estão representadas

Alguns casos concretos são a compra  
da Beats Electronics pela Apple por  
US$ 3 bilhões e a do NestLabs, empresa de 
automação residencial, pelo Google por 
US$ 3 bilhões também.

O Google adquiriu o NestLabs para fazer 
seu primeiro investimento significativo 
na chamada “internet das coisas” 
e aumentar a receita e os lucros. A 
instalação de sensores em quase tudo 
– de carros a vacas e roupas – deve 
gerar uma quantidade nunca vista de 
novos dados e modelos de negócio, o 
que mostra que o Google olhou mais 
para as tendências futuras do que para 
os resultados de curto prazo. O mesmo 
raciocínio vale para a Apple e sua entrada 
no mercado de headphones inovadores.

Dados avançam
Há uma boa notícia na pesquisa. Um em 
cada três executivos (32%) já descreve 
seu processo decisório na companhia 
como “altamente movido a dados” e 
tende a revisar essas decisões a cada 
trimestre. Eles também relatam uma 
melhora “significativa” nas decisões 
tomadas nos últimos dois anos em 
comparação com seus pares que não se 
fundamentaram tanto nos dados. 

O que está na agenda para 2015

As 5 decisões  
mais importantes 

1. Crescer

2. Atitude 
colaborativa com 
concorrentes

3. Encolher

4. Entrar em um  
novo setor ou iniciar 
um novo negócio

5. Tomar um 
financiamento

34% 

36% 

30% 

30% 

28%

Lucros e receitas

Custos e margens

Estrutura do setor

Estrutura do setor

Custos e margens

7,4

7,4

7,7

7,7

7,6

Razão mais provável para  
a decisão a ser tomada

Nível de preparo para tomar a decisão  
(em uma escala de 1 a 10, em que 1 é completamente 
despreparado e 10 é completamente preparado)
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De que maneira o analytics ajuda as 
empresas a tomar melhores decisões? 
A pesquisa revela que a maioria usa 
dados e análises para otimizar uma 
série de variáveis, como o preço e a 
escolha de canais de distribuição  
de seus produtos e serviços.

Para Sérgio Alexandre, os resultados 
da pesquisa Gut & Gigabites sinalizam 
que vivemos um tempo de escassez 
de recursos, quando se requer maior 
emprego de tecnologia. 

“Questões ligadas à população, como 
a mobilidade nas cidades, e outros 
aspectos relacionados com a urbanização 
não deixam dúvida: o uso do analytics 

é muito importante para que decisões 
futuras sejam tomadas”, explica o sócio 
da PwC.

A análise de dados veio para ficar. A 
adoção do novo modelo tecnológico 
de negócios SMAC (sigla em inglês que 
remete a redes sociais, mobilidade, análise 
de dados e computação em nuvem) já  
está mudando os processos e a maneira  
de fazer negócios das empresas. 

Ela não nos faz jogar no lixo nossa intuição, 
apenas a submete a uma checagem.  
“O que temos de fazer agora é usar essas 
novas ferramentas disponíveis para 
verificar se nossa intuição está certa ou 
errada”, completa Sérgio Alexandre. n

Um em cada três 
executivos (32%) já 
descreve seu processo 
decisório como 
“altamente movido  
a dados”

Quarto laboratório digital da PwC  
deve instalar-se no Brasil
O Brasil deverá sediar o quarto laboratório de 
tecnologia da PwC a partir de 2015, somando-se  
a uma rede que já conta com unidades em  
Londres, Chicago e Miami. Será mais um passo  
no desenvolvimento da Área Digital da PwC, 
criada no país em julho de 2014, para ajudar as 
organizações a entrar ou avançar em novos  
modelos de negócio, incrementando, assim,  
seus resultados. 

Liderada por Sérgio Alexandre, sócio da PwC 
Brasil, a Área Digital conta com duas dezenas de 
profissionais conectados com o time que cuida 
do tema em todos os países em que a PwC opera. 
São mais de 2 mil profissionais espalhados pelo 
mundo, que contribuem para o desenvolvimento 
de conhecimentos nos três laboratórios da PwC. 
“Nossa proposta é utilizar as novas ferramentas 

da tecnologia para reinventar o negócio do cliente 
com base em uma visão estratégica”, explica 
Sérgio Alexandre. “É o mesmo mundo, só estamos 
criando uma nova camada.”

Os laboratórios da PwC trabalham com o conceito 
de usabilidade, reunindo os clientes em torno 
de questões-chave para o desenvolvimento de 
negócios e discutindo os problemas colocados 
pelas diversas partes envolvidas (fornecedores, 
clientes, colaboradores) sob a luz da tecnologia. 
Esses laboratórios dispõem de ferramentas 
no estado da arte da tecnologia, inclusive 
impressoras 3D para a montagem de protótipos, 
colocando em prática, na hora, aquilo que foi 
discutido com a empresa.

Segundo Sérgio Alexandre, a Área Digital  
contribui para os serviços de consultoria da 
estratégia à execução. Agora, análises e testes 
demoram, em média, apenas três dias. “Discutimos 
o problema no primeiro dia, apresentamos uma 
solução no segundo e já aplicamos testes piloto no 
terceiro”, conclui o sócio da PwC Brasil.

Sérgio Alexandre
Sócio da PwC Brasil e responsável  
pela Área Digital & Analytics
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entrevista

Um novo remédio 
para a inflação  
da saúde

Etienne Dreyer (à esquerda) e Sam Rossolimos 
Sócios-diretores da PwC na África do Sul e líderes  
da área de saúde
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O setor de saúde do Brasil vive uma inflação própria que sistematicamente 
supera a inflação oficial. Para que os aumentos sejam repassados, pratica-se 
a chamada “conta aberta”. Entretanto, um novo e mais eficiente sistema de 
pagamento ganha espaço: o Diagnosis Related Groups (DRG). Sam Rossolimos 
e Etienne Dreyer, sócios-diretores da PwC, implementaram o DRG na África 
do Sul e compartilham a experiência

Qual era a situação do sistema 
de saúde sul-africano antes da 
implementação do DRG, em 2003?
Etienne Dreyer: Não muito diferente da 
que vocês têm no Brasil hoje. Tínhamos 
uma crescente taxa de inflação da  
saúde e, especificamente no setor de 
seguro-saúde, o aumento dos prêmios 
para os segurados era da ordem de 11% 
a 15% todo ano. Entre 2000 e 2011, o 
aumento dos prêmios do seguro-saúde 
acumulado chegou a 48%, afetando 
principalmente as famílias mais jovens. 

Sam Rossolimos: Inclusive o sistema de 
pagamento aos provedores de saúde 
era o FFS [Fee For Service], o mesmo 
do brasileiro “conta aberta”. Era um dos 
motivos da inflação incontrolável, porque 
os provedores de serviços não eram 
estimulados a buscar eficiência.

Dreyer: Acrescente-se que também havia 
pouco controle do lado das seguradoras; 
elas não questionavam os gastos de 
hospitais e médicos, não lhes cobravam 
eficiência e combate aos desperdícios, 
porque repassavam tudo aos segurados. 
Pelo que sei, no Brasil parte desses custos 
são repassados.
 
Como a África do Sul começou  
a brecar essa escalada?
Dreyer: Entre 2002 e 2003, todos se 
uniram no país – hospitais, médicos, 
governo e reguladores de seguros – 
para, primeiro, avaliar a situação juntos 
e, depois, chegar a um acordo para 
trabalhar uns com os outros, trocando  
o FFS pelo DRG. 

A partir de 2012, vimos a inflação da 
saúde cair, e o aumento dos prêmios de 
seguros baixou de uma média de 12% 
para 8% em 2014. 

O sistema começou a ser revisto em 
2002 e o resultado apareceu em 
2012? Não demorou demais?
Dreyer: Começou a ser discutido em 2002, 
mas foi implementado de fato em 2005, e 
realmente leva algum tempo para sentir o 
efeito em termos de redução da inflação. 

Rossolimos: É um processo lento  
e em fases. Mas, em compensação, é  
um sistema fácil de entender e que  
traz transparência.

Por que o DRG induz a eficiência?
Rossolimos: Pelo DRG, os hospitais 
recebem uma quantia fixa das 
seguradoras de saúde e têm de buscar 
a eficiência no gasto desses recursos, 
garantindo que não vão gastar mais do 
que recebem. Assim, desloca-se parte dos 
riscos das companhias de seguros para 
os hospitais e médicos, e estes começam 
a tocar o negócio mais eficientemente. 
Mas é preciso ressaltar que o DRG só 
serve para eventos hospitalares, não para 
eventos clínicos externos. 

O DRG cobre todos os 
procedimentos hospitalares?
Rossolimos: Não. Por exemplo, não 
cobre tratamentos de traumas múltiplos 
causados por acidentes de automóveis, 
que são casos complicados demais. 
Também não é adequado em casos 
de transplante de rins ou coração ou 

Pelo sistema DRG, 
os hospitais recebem 
uma quantia fixa 
das seguradoras de 
saúde e têm de buscar 
a eficiência no gasto 
desses recursos. Assim, 
desloca-se parte dos 
riscos das companhias 
de seguros 
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de bebês prematuros, porque esses 
são casos imprevisíveis e o DRG, para 
funcionar, precisa de previsibilidade 
sobre quanto vai custar. Costumamos 
dizer que o DRG cobre 75% das 
condições; os 25% restantes têm de ser 
cobertos por outros meios.

Como o DRG foi recebido pelos 
players de saúde sul-africanos?
Rossolimos: Houve uma resistência 
inicial das organizações, especialmente 
dos médicos e hospitais, porque 
ninguém gosta de assumir riscos. 
Porém criaram-se mecanismos para 
mitigar alguns riscos.

Dreyer: As seguradoras logo perceberam 
que economizariam dinheiro e que tinham 
a situação sob controle. Elas poderiam 
exigir dos hospitais que participassem do 
sistema DRG e, se estes não quisessem, 
bastaria retirá-los da lista de credenciados. 

Rossolimos: Acho que o setor de saúde 
como um todo viu que a alta da inflação 
médica representava uma ameaça de 
dificuldades financeiras para todos. 
Quando os diversos agentes se deram 
conta disso, uniram-se para encontrar 
uma solução.

Dreyer: A maioria das companhias de 
seguro-saúde adotou o sistema na África 
do Sul. Eu diria que pelo menos 85% do 
mercado no setor privado implementou o 
DRG para eventos hospitalares. 

Como foi a implementação do  
DRG na prática?
Dreyer: Foi necessária, primeiramente, 
uma legislação apropriada. Na África 
do Sul, os reguladores do seguro-saúde 
levaram ao governo uma proposta 

de regulamentação do chamado 
“Código Clínico”, ou seja, a codificação 
dos diagnósticos médicos, o CID-10 
[Classificação Internacional de Doenças, 
versão 10, documento mantido pela 
Organização Mundial da Saúde], o que 
também se usa no Brasil.

Trata-se de uma lista de 40 mil códigos e 
especificações que orientam o pagamento 
pelas despesas com os procedimentos 
médicos e hospitalares pelos planos 
de saúde e sem os quais não se pode 
implementar o DRG. 

Esse arcabouço foi colocado em 
vigor antes da implementação do 
DRG. Então, algumas seguradoras 
desenvolveram softwares de gestão do 
sistema com modelos DRG e começaram 
a implementá-lo por meio de projetos 
piloto em alguns hospitais. 

Há outros passos que devem 
preceder a implementação?
Rossolimos: A evolução do sistema FFS 
para o DRG não se dá em uma só etapa; 
alguns passos têm de ser dados, e o DRG 
costuma rodar em paralelo com o sistema 
FFS durante algum tempo, para efeito de 
comparar os resultados. É assim que tem 
de ser; não se pode mudar tudo de uma 
hora para a outra. 

Dreyer: Há uma escala de modelos de 
reembolso aos hospitais, com vários 
precedendo o DRG. Alguns países 
passaram por diversos modelos, outros 
foram direto para o DRG. 

A África do Sul fez o mesmo caminho 
dos Estados Unidos: foi do FFS para um 
sistema que chamamos “FFS descontado”, 
pelo qual o hospital dá descontos segundo 

O Brasil está pronto para  
o DRG, por Eliane Kihara
O fato de o setor de saúde da África 
do Sul ser muito similar ao do Brasil 
pode ser visto como um indicador 
da boa probabilidade de sucesso 
da adoção do DRG pelos players 
brasileiros, ainda que com cinco 
a sete anos de atraso em relação 
aos sul-africanos. Os problemas de 
inflação da saúde são os mesmos, há 
a mesma divisão do mercado entre 
público e privado.

Como a necessidade é a mãe da 
mudança e todos estão sentindo o 
avanço da inflação da saúde, não 
tem havido resistência à ideia entre 
os diversos provedores – médicos, 
hospitais, seguradoras. Ao contrário: o 
conhecimento a respeito do DRG vem 
se disseminando e observa-se uma 
disposição para iniciar projetos piloto.

A tendência é a maioria dos 
provedores lançar um projeto  
piloto de DRG nos próximos anos e  
operá-lo em paralelo com o sistema 
de pagamento de conta aberta. Um 
dos maiores desafios deve ser o da 
qualidade dos dados.

Eliane Kihara

Sócia da PwC Brasil e líder de 
serviços para o setor de saúde
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o volume de atendimentos a determinada 
seguradora; depois avançou para o “per 
diem”, pelo qual se paga um valor fixo 
por uma quantidade predeterminada 
de procedimentos por dia, não por 
procedimento – não é comum no Brasil. 

Outro sistema que pode ser acionado 
na cadeia de pagamentos é o fixed 
fee [remuneração fixa], pelo qual a 
seguradora paga ao hospital uma quantia 
única – por exemplo, US$ 2 mil – para 
cobrir todas as despesas, não importa a 
quantidade de material utilizado. 

O Brasil usa o FFS e um pouco de fixed fee. 
Os hospitais não gostam da remuneração 
fixa, porque ela não leva em consideração 
o custo de um paciente obrigado a ficar 
mais tempo internado, consumindo mais 
recursos que o previsto. A próxima etapa 
seria passar para o DRG. O Brasil pode 
atravessar essas etapas ou não. 

Rossolimos: À medida que se avança de 
um sistema de pagamento para outro, os 
provedores vão tomando mais riscos. O 
problema de pular do FFS direto para o 
DRG é que os provedores não conseguem 
entender os riscos que estão tomando. 

É um processo lento, em que no começo 
se absorve uma quantidade pequena 
de riscos, que vão aumentando pouco a 
pouco. Esses passos são importantes para 
diminuir a velocidade de transferência dos 
riscos para os provedores. 

Dreyer: Como a ideia que define o DRG é  
a da gestão dos riscos, quanto mais bem 

administrados forem os riscos, melhor 
os hospitais organizarão seus recursos 
– o fluxo de trabalho, o consumo de 
medicamentos etc. 

Não houve perdas para os médicos 
e hospitais da África do Sul?
Rossolimos: De forma alguma. Tanto 
médicos como hospitais continuaram 
ganhando o mesmo, ninguém perdeu, 
apenas melhorou a relação entre médicos 
e hospitais e com as seguradoras. Houve 
maior colaboração e discussão, e as 
seguradoras passaram a mandar muito 
mais pacientes para os hospitais que 
participam do esforço. 

Vocês acreditam que o Brasil 
adotará o DRG com tranquilidade?
Rossolimos: Os provedores e as 
companhias de seguros enfrentam 
uma ameaça comum aqui – o avanço 
da inflação – e sabem que, se não 
enfrentarem juntos essa ameaça, o setor 
afundará. Os hospitais podem estar hoje 
aumentando suas comissões, mas são 
tão ineficientes que acabam não tendo 
lucro mesmo assim. Acho que esses são 
argumentos fortes para a adoção.

Vocês estiveram, em visita ao 
Brasil, com representantes do 
setor. Que avaliação fazem disso?
Rossolimos: Observando que estivemos 
especialmente com seguradoras, eu  
diria que o Brasil está cinco anos atrás  
da África do Sul no que se refere ao 
sistema de pagamento aos provedores, 
mas mostra toda a disposição para fazer 
essa mudança. n

Tanto médicos como 
hospitais continuaram 
ganhando o mesmo, 
ninguém perdeu, 
apenas melhorou a 
relação entre médicos 
e hospitais e com as 
seguradoras. Houve 
maior colaboração  
e discussão

Desconstruindo Rossolimos e Dreyer
Sam Rossolimos é médico registrado nos conselhos 
da África do Sul e do Reino Unido e membro do 
American College of Healthcare Executives.  
Membro do Comitê Estratégico de Mercados 
Emergentes da PwC, é responsável pelos países da 
Comunidade para o Desenvolvimento da África 
Austral (SADC, na sigla em inglês). Com larga 
experiência em planejamento, administração e 
modelagem hospitalar, participa como conselheiro 
em hospitais públicos e privados. 

Etienne Dreyer é especialista em saúde e tem se 
dedicado ao setor na África do Sul nos últimos 13 
anos. Com experiência tanto no setor público como 
no privado, especializou-se em políticas de saúde, 

estratégia e sistemas também nos Estados Unidos, 
onde trabalhou com a equipe de provimento de TI 
para os sistemas nacionais Medicare e Medicaid.

Rossolimos e Dreyer têm participado de vários 
processos de implementação do DRG. Na 
Austrália, por exemplo, a PwC tem um contrato 
de longo prazo com o Departamento Nacional de 
Saúde do governo para realizar a revisão anual 
dos reembolsos das despesas com modernização 
tecnológica e adoção de medicamentos mais 
caros. Na África do Sul, a PwC é a arquiteta 
do DRG para o governo, trabalhando em um 
projeto com o Ministério da Saúde para coletar 
as informações necessárias e monitorar os blocos 
para a implementação do DRG no setor público. 
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É hora de a 
auditoria interna 
gerar mais valor
Com a gestão de riscos e os controles cada vez 
mais necessários em um ambiente turbulento 
para as empresas, essa atividade deve ampliar-se 
significativamente nos próximos cinco anos

A auditoria interna (AI) nunca foi tão importante 
como no atual momento do Brasil. A crise 
econômica e as denúncias de corrupção reforçam 
nas empresas a necessidade de melhor governança 
e controles e, assim, pedem maior foco em gestão 
de riscos e compliance. 

O trabalho de AI já registrou uma evolução 
significativa nos últimos anos: de fazer avaliações 
metodológicas com base em um modelo pronto 
de verificação de processos e controles, passou 
a ter um perfil mais consultivo. O momento 
atual é oportuno para que dê um novo salto; o 
profissional de AI precisa compreender processos 
e especificidades de cada negócio do portfólio e 
do setor de atividade como um todo, e ser crítico 
quanto à gestão da empresa.

“A auditoria interna deve ser inquisidora inclusive 
quanto aos atos da alta administração”, explica 
André Pannunzio, sócio da PwC Brasil e líder de 
auditoria interna. Para tanto, a AI não deve se 
reportar aos executivos do primeiro escalão (CEO, 
CFO, corpo diretivo), por exemplo, mas ao Comitê 
de Auditoria e ao Conselho de Administração. 

A visão é a de que a área de auditoria interna 
atua na defesa dos interesses dos stakeholders 
da empresa, para que estes sintam-se seguros 
quanto à correção de seus processos, à eficácia 
de seus controles, aos reportes e à aderência da 
organização às normas de governança. 

Como dar o novo salto
A 11ª edição da pesquisa anual da PwC sobre 
auditoria interna, que contou com 1.300 
participantes em todo o mundo, entre diretores e 
gerentes de AI e stakeholders, detecta um grupo 
de empresas cujos departamentos de auditoria 
interna geram valor particularmente significativo 
na opinião da alta administração e da diretoria.  
O que eles têm de diferente?

Ali a auditoria interna evolui de maneira proativa. 
Esses departamentos habilitam suas organizações a 
não apenas gerenciar os riscos de forma apropriada, 
como também a antecipá-los, reduzindo-os antes 
que se materializem – sejam riscos estratégicos,  
de compliance, financeiros ou operacionais.  
Os auditores internos também se envolvem nos 
imperativos empresariais de maior impacto. 

Conforme a pesquisa, para que isso possa 
acontecer, a auditoria interna prioriza quatro focos:

1. Foco em riscos: 62% dos entrevistados 
elegeram, como o atributo mais importante,  
o foco nos riscos certos no momento adequado  
do processo. De fato, essa capacidade chama a 
atenção em 88% dos departamentos de AI que 
geram valor, ante 57% em outras organizações.

2. Gestão de talentos: mais de 52% dos 
respondentes disseram que visão de negócios e 
desenvolvimento de competências e talentos dos 
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André Pannunzio 
Sócio da PwC Brasil e líder de auditoria interna
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“A auditoria interna deve ser 
inquisidora, inclusive sobre  
os atos da alta administração 
da companhia”

auditores internos são atributos que tornam a 
área mais relevante e apta a fornecer insights 
valiosos. Essa capacidade é identificada em 64% 
dos departamentos que se destacam e em apenas 
34% dos medianos. 

3. Alinhamento nos negócios: o maior 
alinhamento da AI com outras linhas de defesa 
da companhia foi destacado por 35% dos 
entrevistados. Confirmando sua importância, 
essa capacidade é observada em 91% dos 
departamentos de AI que geram valor e em 
somente 53% dos restantes.

4. Aproveitamento da tecnologia: o uso da análise 
de dados pela AI, com o objetivo de fornecer insights 
importantes para a empresa, foi apontado por 34% 
dos entrevistados. Essa capacidade é identificada 
em 54% das áreas de AI bem-sucedidas descobertas 
pela pesquisa e em 32% das demais.

Enfatize-se que o estudo PwC aponta a falta 
de talentos como a razão para uma percepção 
inadequada da relevância e do valor da auditoria 
interna: 65% dos stakeholders que não identificam 
valor em seus departamentos de auditoria interna 
citam o talento como uma das barreiras principais 
e 43% dos diretores de auditoria concordam com 
esse ponto de vista.

Passo a passo
A maioria dos departamentos de auditoria interna 
já identificou a necessidade de gerar mais valor; 
60% dos executivos da área preveem, segundo a 
pesquisa, que isso aconteça em cinco anos. Mas 
ainda são minoria (11%) aqueles que consideram 
seus departamentos atuais como geradores de valor. 
Como deve ser feita essa transição? 

Pode-se, por exemplo, priorizar mudar a postura, 
ainda habitual na AI, de focar riscos somente 
durante o processo de avaliação anual de riscos. Não 
basta, porém, auditar processos e controles para 
reduzir riscos quando estes emergem (ainda que 
antes de se instalarem de fato na empresa). Deve-se 
ter comportamento proativo no que diz respeito a 
riscos, fazendo recomendações sobre os controles 
internos antes mesmo de os riscos aparecerem.

Exemplos? Os departamentos de AI que geram valor 
informam quais aspectos devem ser considerados 
quando a empresa ainda está avaliando determinado 
caminho, como uma possível aquisição ou a entrada 
em um novo mercado. 

No quesito dos talentos, tudo indica que as 
competências de muitas auditorias internas 
simplesmente não evoluíram nem foram 
ampliadas de maneira significativa em relação a 
dez anos atrás. Precisam evoluir.

Entre as competências que devem ser desenvolvidas 
estão a dos planos de continuidade de negócios, 
a confidencialidade dos dados, os conhecimentos 
especializados em tecnologia da informação (TI), 
a análise de dados, a cadeia de suprimentos, a 
engenharia, o Six Sigma ou outro conceito lean. 
(Confira na próxima página a proporção em que essas 
competências são encontradas nos departamentos de 
AI medianos e nos que geram valor.)

É aconselhável também que se tomem iniciativas 
concretas em relação ao alinhamento entre a AI 
e as outras duas linhas de defesa. Isso significa, 
por exemplo, alinhar o processo, a linguagem e 
a estrutura de gestão de riscos entre funções de 
negócio (primeira linha), funções de ERM e de 
monitoramento de riscos e compliance (segunda) 
e a AI (terceira). 
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Por fim, é preciso expandir o uso dos dados, 
tradicionalmente limitado na AI – em especial, 
em áreas como gestão de fraudes, monitoramento 
de compliance e análise de riscos. Esse não deve 
ser um fim em si mesmo, e sim uma mudança de 
mentalidade para promover eficiência e eficácia. 
A ideia é integrar os dados em todo o ciclo de  
vida da auditoria – a avaliação de riscos, o 
planejamento, o trabalho de campo, a execução,  
o monitoramento e a apresentação de relatórios. 

Pequenos movimentos
A mudança que a AI está para viver não é simples. 
No mínimo, necessita de um apoio ostensivo da alta 
administração. Porém pequenos movimentos podem 
facilitá-la e fazer a diferença. 

Segundo Rosana Napoli, sócia da PwC Brasil, 
há medidas catalisadoras que dependem dos 
profissionais da área, como passar a ouvir todos os 
envolvidos em determinado assunto, apresentar 
checklists de questões mais preocupantes e entender 
a percepção que as pessoas da organização têm 
sobre o trabalho do auditor interno. Tudo começa, 
na verdade, pelos profissionais de AI entenderem  
o que significa, para sua empresa, agregar valor. n

Rosana Napoli
Sócia da PwC Brasil

A atualização do COSO, por Rosana Napoli
Patrocinado por cinco das principais associações de classe profissionais 
ligadas à área contábil e financeira dos Estados Unidos, o Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) tem 
como missão fornecer diretrizes sobre controles internos, gestão de riscos 
corporativos e controles de prevenção a fraude. 

O COSO nasceu em 1985 nos EUA como organização sem fins lucrativos 
após anos de discussões e estudos sobre a necessidade de coibir fraudes 
e melhorar os relatórios financeiros que orientam tanto as organizações 
como os investidores e a sociedade em geral. 

Em 2013, a PwC liderou projeto de revisão de seu framework de controles 
internos, elaborado originalmente por ela mesma em 1992. A versão de 
2013 incluiu aspectos-chave de governança, como comitê de remuneração, 
estrutura de governança e comitê de auditoria. Também foram 
aperfeiçoados pontos de entendimento mais complexo, especialmente os 
que dizem respeito ao processo de avaliação de risco.

O COSO 2013 auxilia as organizações a concentrar-se em objetivos, 
riscos e controles internos em todo o negócio (não apenas com foco 
financeiro), além de acompanhar as mudanças – novos mercados, 
produtos, crescimento, fusões e aquisições, reestruturações ou tecnologias 
emergentes –, sem perder o foco no que representa risco para a empresa.
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“O profissional de 
auditoria interna 
precisa entender o 
que significa, para  
sua empresa,  
agregar valor”

Auditoria interna que gera mais valor
tem mais competências
% de participantes dos departamentos de AI que apresentam  

cada competência (internos ou terceirizados)

Plano de continuidade  
de negócios

Confidencialidade  
dos dados

Conhecimentos  
especializados em TI

Análise de dados

Cadeia  
de suprimentos

Engenharia

Six Sigma  
(ou outro conceito lean)

29%

31% 43%

40%

48% 69%

59% 72%

61% 77%

64% 80%

70% 84%

Departamentos de auditoria  
interna que geram maior valor

Demais departamentos  
de auditoria interna
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O futuro dos bancos

As instituições bancárias serão muito diferentes de como as 
conhecemos. Da mesma forma que ocorre em outras indústrias, a 
dos bancos já sofre o impacto das transformações demográficas, 
sociais e tecnológicas em curso, com fenômenos como a 
desintermediação, que gera novos entrantes não financeiros, 
considerados uma ameaça competitiva

Que a transformação do planeta está remodelando 
as empresas não é novidade. A PwC já identificou 
em detalhe as cinco megatendências que, como um 
tsunami, atingirão as mais distintas organizações: 
as mudanças sociais e demográficas conhecidas, 
as alterações no equilíbrio econômico mundial, a 
rápida urbanização, as mudanças climáticas e a 
escassez de recursos, e as inovações tecnológicas.

Será que mudarão até os bancos? Poderá ser 
transformada, em sua essência, a instituição 
confiável que opera como guarda de valores, fonte 
de financiamento e facilitadora de transações?

Sim, os bancos já estão mudando. À medida 
que mudanças sociais e demográficas induzem 
novas expectativas nos stakeholders e a inovação 
tecnológica interfere na forma de relacionamento 

Alvaro Taiar
Sócio da PwC Brasil e líder de serviços 
para instituições financeiras
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Por Alvaro Taiar
PwC Brasil

entre as partes, ocorre um amplo movimento  
de desintermediação no setor, que obriga os bancos 
a enfrentar desafios inéditos.

Desintermediação e shadow banking
No Brasil, a desintermediação já começou faz 
algum tempo, quando as lotéricas ofereceram 
serviços de pagamento de contas. O que acontece 
agora é que a expansão foi potencializada por 
inovações tecnológicas, com o pagamento de contas 
mobile, por exemplo, que converte empresas de 
smartphones, de aplicativos e operadoras de telecom 
em concorrentes diretas dos bancos. 

Os executivos das instituições bancárias se 
preocupam com isso. Pesquisa mundial da PwC 
mostra que 55% deles veem os players não 
tradicionais como uma ameaça. Alguns bancos 
antecipam-se a esse processo e estabelecem 
parcerias com os potenciais desintermediadores.
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O fenômeno da desintermediação tem como 
peculiaridade o chamado shadow banking.  
O termo, cunhado pelo economista Paul McCulley 
em 2007, refere-se às organizações que atuam 
à “sombra” do sistema bancário, oferecendo 
seus produtos e serviços sem se submeter a suas 
regulamentações, e que vêm crescendo desde 
a crise financeira mundial de 2008, como uma 
espécie de resposta à crescente regulamentação  
das instituições financeiras.

Imagine que sua empresa precise de um empréstimo 
amanhã. Em vez de buscá-lo em uma instituição 
financeira tradicional, ela pode emitir uma 
debênture ou fazer uma securitização por meio  
de um pacote de recebíveis e obter os recursos com 
um intermediário não financeiro possivelmente de 
maneira mais rápida e barata do que conseguiria 
em um banco – afinal, sem ter de obedecer às 
regulamentações, ganha-se agilidade e reduzem-se 
custos. Se formos um pouco além, teríamos até o 
crowdfunding, no qual projetos são financiados por 
pessoas físicas pelas redes sociais.

Espera-se que haja um ajuste da regulamentação 
atual em algum momento, a fim de restabelecer  
o equilíbrio entre os players desse mercado e 
proteger os clientes de riscos desnecessários.  
Mas, enquanto isso não acontece, os bancos têm  
de encontrar caminhos para enfrentar a competição 
do shadow banking, como o uso da força e da 
credibilidade de suas marcas, e também se 
redesenhar conforme a desintermediação.

Reinvenção 
A pressão do processo de desintermediação já 
está levando os bancos a se reinventar. Duas das 
iniciativas mais evidentes são o aumento de seu 
investimento em tecnologia e a internacionalização.

O investimento tecnológico tem três  
finalidades-chave. Em primeiro lugar, é direcionado 
ao estabelecimento de parcerias com empresas 
inovadoras, que propiciam à instituição bancária 
a possibilidade de se antecipar a novos players e, 
muitas vezes, até evitar a concorrência deles.

Em segundo lugar, é uma ação que impulsiona 
a redução das despesas operacionais. O uso das 
transações eletrônicas elimina a necessidade de o 
banco ter milhares de agências e diminui os custos 
das operações e produtos, o que aumenta sua 
agilidade e torna suas taxas mais competitivas. Isso 
é o que tem permitido, por exemplo, a inclusão de 
clientes oriundos das classes C e D que abrem sua 
primeira conta bancária ou que obtêm seu primeiro 
cartão de crédito.

Um dos caminhos para enfrentar 
a desintermediação financeira é o 
investimento em tecnologia; parcerias 
com empresas inovadoras podem ajudar 
os bancos a se antecipar a novos players

Por fim, o investimento tecnológico ainda equipa  
os bancos a evitar os crimes cibernéticos, reduzindo 
o risco de perdas por fraudes. Uma de suas principais 
preocupações no cenário da desintermediação é 
a ação de um hacker, que já está sendo vista como 
ameaça bem maior do que o assalto a uma agência. 

Quanto à reinvenção pela internacionalização, ela 
obedece a uma lógica simples: os bancos precisam 
dançar conforme a música de seus clientes, 
especialmente os empresariais. Assim, se as empresas 
se internacionalizam, eles devem estruturar-se para 
continuar a atendê-las onde quer que atuem. Eles 
começam a fazê-lo, por meio de aquisições ou joint 
ventures com instituições de outros países.

Seis prioridades para 2020
Em levantamento com instituições bancárias nos 
Estados Unidos, na Europa, na Ásia e nos mercados 
emergentes, a PwC identificou o que os bancos vêm 
considerando suas prioridades nos próximos anos, a 
fim de sustentar essa reinvenção:

1. Desenvolvimento de um modelo de negócio 
centrado nos clientes. As instituições financeiras 
buscam compreender melhor as necessidades dos 
clientes e lhes oferecer ganho significativo em suas 
experiências bancárias. Para isso, devem acessar, 
integrar e analisar múltiplas fontes de dados internos 
e externos sobre seu público, capacitando-se a 
formatar soluções pertinentes e a redesenhar  
os processos do ponto de vista dele. 

2. Otimização do atendimento. Passa pela 
mudança no modelo atual, baseado na existência 
de milhares de agências físicas. Isso requer a 
introdução de novos formatos de agências, o 
estabelecimento de parcerias com terceiros diversos 
e a integração dos canais de atendimento para 
oferecer os serviços “em qualquer lugar e a qualquer 
hora”. A ideia é que as agências físicas passem a ser 
espaços de reuniões de negócios em que caiba ao 
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gerente recomendar investimentos ou planejar a 
captação de recursos que o cliente necessite.

3. Simplificação do modelo de operação e 
negócio. Demanda mudanças nos produtos, 
canais, organização e operações. A PwC identificou 
que, em muitos casos atuais, 5% dos produtos 
oferecidos pelos bancos correspondem a 80% das 
receitas, o que pode ser um indício de que os outros 
95% dos produtos gerem apenas altos custos, 
riscos operacionais, frustração dos colaboradores, 
dificuldades com os órgãos reguladores e, 
sobretudo, má experiência do cliente.

4. Obtenção de vantagem competitiva por meio 
do melhor aproveitamento das informações 
disponíveis (big data). Entender e aproveitar a 
crescente massa de dados que circulam nos canais 
de comunicação entre os bancos e os clientes 
e nas mídias sociais será crucial. Quanto mais 
desenvolver capacidades de integração e análise de 
dados, mais um banco conseguirá melhorar seus 
modelos de precificação, crédito e risco. Poderá, 
por exemplo, usar as mídias sociais para identificar 
as dificuldades enfrentadas por uma pequena 
empresa que seja sua cliente.

5. Estímulo à inovação e às capacidades para 
promovê-la. Os bancos têm de se organizar de  
outra maneira, porque precisam de um novo tipo 
de talento e de gestão. Devem atrair pessoas que 
pensem grande e desafiem o status quo e que tenham 
o foco no cliente e não no processo. Apesar de 97%  
dos CEOs do setor verem a inovação como um  
ponto-chave para o crescimento, só 10% enxergam 
suas organizações como líderes em inovação.

6. Gerenciamento proativo de riscos, 
regulamentação e capital. Isso ganhou 
importância ainda maior nos últimos anos em 
função da febre regulatória que atinge o mundo 
desde a crise financeira de 2008. Atualmente, 
as regras estão mais complexas, e os órgãos 
reguladores, mais desconfiados e menos flexíveis. 
Se a crise abalou a credibilidade de grandes 
bancos internacionais, as regulamentações e a 
necessidade de cumpri-las (compliance) impactaram 
significativamente suas operações. O Brasil viveu 
algo diferente: como o país já tinha um alto nível 
de regulamentação, nosso sistema bancário 
estava robusto e mais protegido e nenhuma das 
grandes marcas sofreu abalo em sua imagem. 
Nossos bancos já praticam um gerenciamento 
mais proativo. Entretanto, ainda há algum impacto 
de regulamentações internacionais nos bancos 
brasileiros (por exemplo, Basileia III, FATCA etc.).

Apenas 20% estão preparados
O futuro dos bancos passa pela desintermediação 
e, sem dúvida, pela reinvenção das instituições 
financeiras. O problema é que apenas 20% dos 
atuais gestores de bancos sentem-se bem preparados 
para o que está por vir. 

Como eles podem agir? Insistimos em que, além 
de considerar as seis prioridades apontadas pela 
PwC, eles priorizem reduzir os custos por meio 
do investimento intensivo em novas tecnologias, 
garantir a credibilidade da marca no sentido de 
mostrar-se como um intermediador mais confiável 
que um shadow bank, investir em segurança 
cibernética e buscar a internacionalização. Tudo isso 
requer esforço, mas é perfeitamente possível. n

O avanço das instituições não financeiras nos pagamentos móveis (2009-2014)
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Nasce uma gigante 
das vacinas
Com o apoio da PwC, Bio-Manguinhos está 
se transformando em uma das maiores 
fabricantes mundiais de vacinas, kits de 
reativos para diagnósticos e biofármacos

Após 20 anos de discussões internas, a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) resolveu transformar o 
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-
Manguinhos) em uma empresa pública. A unidade 
da Fiocruz passará a ser a Companhia Brasileira 
de Biotecnologia em Saúde. O objetivo da nova 
estatal é garantir imunização para todos os 
brasileiros e ajudar, com seus excedentes, a suprir 
as demandas de solidariedade internacional 
por vacinas, kits de reativos para diagnósticos 
e biofármacos - produtos farmacêuticos cujo 
princípio ativo é um agente biológico.

A PwC Brasil está apoiando a criação da nova 
empresa na reestruturação organizacional e no 
modelo de gestão necessários à transformação. 
A decisão que ocorreu em maio de 2012, já 
recebeu o endosso dos ministérios da Saúde, do 
Planejamento e da Fazenda, encontra-se na Casa 
Civil da Presidência da República e, se aprovada 
nessa instância, seguirá para aprovação do 
Congresso Nacional. O governo ainda não decidiu 
se a proposta seguirá para o Congresso em forma 
de projeto de lei ou de medida provisória.

A nova empresa será vinculada ao Ministério 
da Saúde com participação acionária exclusiva 
da União e da Fiocruz e constituição jurídica 
própria. Com investimentos em expansão já 
em andamento, ela nascerá como uma das 
maiores do mundo em produção de vacinas, 
quadruplicando sua capacidade produtiva atual  
e dobrando o quadro de colaboradores, que hoje  
é de cerca de 1.600 pessoas.

Seu faturamento inicial está estimado em R$ 1,5 
bilhão por ano, o que, ao câmbio atual, coloca a 
Companhia Brasileira de Biotecnologia em Saúde 
entre as dez maiores do setor no mundo. O escopo 
do trabalho da PwC no projeto é fazer a modelagem 
organizacional, considerando o modelo de gestão, 
a estrutura organizacional e a transformação das 
áreas financeira e RH, a cadeia de suprimentos, 
a cisão contábil e o apoio na gestão do projeto de 
criação da nova empresa.

“Estamos criando tudo do zero: uma nova 
estrutura contábil e organizacional, toda a parte 
financeira, recursos humanos, plano de cargos 
e salários”, destaca Anderson Ramires, sócio 
da PwC Brasil e especialista em consultoria 
financeira. A missão é que, com esse apoio, a nova 
Bio-Manguinhos esteja pronta para operar assim 
que for aprovada nas instâncias federais.
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Alta concentração
Distribuição em % das vendas

Expectativa de excelência
A expectativa em relação ao desempenho da nova 
Bio-Manguinhos é elevada. Não é para menos: a 
Fiocruz já é considerada uma ilha de excelência 
dentro do serviço público. Órgão de ciência e 
tecnologia do Ministério da Saúde, a fundação 
é responsável pela articulação entre geração de 
conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, 
produção de insumos em saúde, oferta de serviços 
de diagnóstico e atenção especializada, além do 
ensino, informação e comunicação em saúde.

Bio-Manguinhos é uma das unidades técnico-
científicas da Fiocruz. Com a capacidade atual, o 
instituto entregou, em 2014, mais de 96 milhões 
de doses de vacinas para o Programa Nacional 
de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. 
Além disso, há 14 anos, Bio-Manguinhos tem 
atuação internacional destacada pela qualificação 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
para fornecimento das vacinas contra febre 

amarela e meningite AC aos países atendidos 
pela organização. Desde 2001 até agora foram 
entregues mais de 155 milhões de doses para 
as agências das Nações Unidas (OMS, Unicef e 
Opas). Um acordo com a Unicef levou o instituto a 
produzir vacina contra meningite ACW em Cuba, 
em parceria com o Instituto Finlay.

Flexibilidade para crescer, 
sustentabilidade, rapidez
Por que transformar Bio-Manguinhos em uma 
entidade jurídica independente, uma vez que 
se manterá 100% estatal e controlada pelo 
Ministério da Saúde e pela própria Fiocruz? 

A intenção principal é obter maior flexibilidade 
para viabilizar o crescimento. A transição do 
modelo de instituto para o de empresa afastará 
o maior obstáculo ao crescimento, que é o 
financiamento. O que ocorre no modelo atual é 
que Bio-Manguinhos trabalha com o orçamento da 

92,9%
10 maiores

7,1%
Outras

US$ 24,8  
bilhões

US$ 1,8 
bilhão

Mercado mundial de vacinas
As 10 maiores empresas do mundo em vendas em 2014 
(% de mercado x vendas em US$ milhões)

Fonte: Elaborado com base em dados do relatório World Preview 2015 – 
Outlook to 2020, da EvaluatePharma, publicado em junho de 2015. 
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União destinado à área, que é enviado aos cofres 
da Fiocruz e precisa ser executado no mesmo ano, 
o que a faz enfrentar diversas limitações.

Há desde as eventuais restrições orçamentárias  
do governo federal até a impossibilidade 
de captação de recursos reembolsáveis em 
órgãos de fomento como o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Assim, 
as restrições do modelo de direito público geram 
dificuldades para atrair e manter uma mão de obra 
altamente especializada, para realizar obras, para 
adquirir equipamentos, entre outros aspectos. 

Já o modelo “estatal” é diferente. “A estatal 
permite um pouco mais de flexibilidade, 
principalmente orçamentária, seja para a  
captação de recursos, seja para a contratação de 
pessoal, ainda que tenhamos de fazer concursos 
públicos”, explica Priscila Ferraz, gerente de 
projeto da Bio-Manguinhos. Assim, busca-se 
criar uma empresa autossustentável, capaz 
de gerar as próprias receitas para financiar o 
desenvolvimento de novas vacinas, reativos para 
diagnóstico e biofármacos.

A necessidade de maior rapidez de ação também 
pesou na decisão de mudar. “Esse processo significa 
uma conquista; fortalece a Bio-Manguinhos e toda 
a Fiocruz como instituições estratégicas do Estado 
que precisam dar respostas cada vez mais rápidas 
para a sociedade”, afirma Artur Couto, diretor da 
Bio-Manguinhos. 

Pioneirismo com desafios imensos
A conversão do instituto em estatal tem a marca 
do pioneirismo no setor público e pode, inclusive, 
converter-se em um parâmetro para operações 
similares. Entre as novidades introduzidas, como 
explica Ramires, da PwC, está não apenas a 
criação de uma empresa, mas também a escala 
envolvida nessa criação.

“É uma transformação inédita na gestão pública”, 
concorda Priscila Ferraz. “Não havia referências 
prontas e a PwC nos ajudou a entender os 
elementos pelos quais tínhamos de passar”, observa.

O pioneirismo da operação faz com que os 
desafios sejam imensos, tanto que a equipe da 
PwC chegou a ter 35 profissionais trabalhando 
em conjunto com o pessoal de Bio-Manguinhos. 
“Os desafios abrangem transformações na cultura 
organizacional, nas pessoas, nos processos e nos 

Priscila Ferraz  
Gerente do projeto de implantação  
da empresa pública
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Artur Couto  
Diretor de Bio-Manguinhos
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13 tipos 
de reativos  
para diagnóstico

4
biofármacos

96,8 milhões  
de doses de vacinas entregues 
ao Programa Nacional de 
Imunizações (PNI/MS)

Bio-Manguinhos em números

16 novas parcerias 
com outras unidades  
da Fiocruz

32 projetos
envolvendo desde o 
desenvolvimento e 
melhoria de produtos 
até transferência de 
tecnologia, estudos clínicos 
e pós-comercialização

cerca de

1.600
colaboradores, 
incluindo os 
bolsistas

Fonte: Bio-Manguinhos/Assessoria de Comunicação/Relatório de Atividades 2014

73.628 m2 
de área construída 
no campus sede da 
Fiocruz (RJ)

10 tipos
de vacinas

sistemas, enumera Ramires, acrescentando que, 
se a PwC levou para o projeto suas competências e 
experiências nacionais e internacionais em temas 
como finanças, organização, pessoas, logística, 
tributário, controles e governança corporativa, 
Bio-Manguinhos aportou grande conhecimento  
de sua indústria e do setor público em geral. 

“É um trabalho a múltiplas mãos, uma prova de 
engajamento mútuo”, diz o especialista, ressaltando 
a afinação de ambas as partes na metodologia, na 
filosofia e nos objetivos do trabalho.

Mais especificamente, a estruturação da nova 
estatal se desenvolve em 12 frentes, incluindo  
as de tecnologia da informação (TI), financeira, 
de recursos humanos, jurídica e de desempenho, 
sendo que a parte de modelagem jurídica está a 
cargo do escritório Barbosa, Müssnich & Aragão. 

Anderson Ramires
Sócio da PwC Brasil e especialista  
em consultoria financeira
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“É uma transformação inédita na gestão 
pública; não havia referências prontas”
Priscila Ferraz

155 milhões 
de doses de vacinas foram 
entregues a agencias das 
Nações Unidas (OMS, 
Unicef e Opas) desde 2001
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Na visão de Priscila Ferraz, o grande desafio  
do projeto é o de integração de todas essas 
frentes. “Se eu mexo no plano de cargos e salários, 
há um impacto sobre o desenho do modelo de 
desempenho e vice-versa; as integrações entre os 
trabalhos são múltiplas”, exemplifica a executiva. 

Um esforço imenso é o de recursos humanos. 
João Lins, sócio da PwC Brasil e responsável pela 
área de gestão de pessoas, dá uma ideia da tarefa 
de desenvolver um organograma para a nova 
companhia. Isso requereu aportar à organização 
conceitos modernos e melhores práticas da 
iniciativa privada e, ao mesmo tempo, respeitar  
os requisitos de conteúdo estatal. 

Uma tarefa delicada na área de RH está em 
reter profissionais extremamente qualificados e 
valorizados pelo mercado, o que é obrigatório em 
uma empresa que utiliza capital intelectual de 
maneira intensiva. “O desafio é criar um sistema 
capaz de manter os profissionais comprometidos 
com os objetivos da empresa, alcançando altos níveis 
de desempenho”, define o sócio da PwC Brasil.

Segundo ele, uma estrutura mais flexível de 
gestão de mão de obra confere competitividade e 
eficácia a uma organização, o que é fundamental 
quando dela se exigem inovação constante e 
elevados padrões de qualidade e confiabilidade, 
e sem desrespeitar parâmetros legais e 
institucionais. “Afinal, estamos falando  
de vacinas”, reitera Lins.

Outro desafio imenso está na nova estrutura 
financeira em formatação. Humberto Linaris, 
sócio da PwC Brasil e especialista em consultoria 
financeira, conta que estão sendo criados a gestão 
orçamentária, a tesouraria e todos os processos 
relacionados. “Vamos construir todas essas 
estruturas, adequando-as e ajustando-as às metas, 
transformando a unidade em uma empresa que 
busca a eficiência”, afirma. 

Indústria mundial é concentrada
O mercado mundial de vacinas é relativamente 
pequeno se comparado com o de produtos 
farmacêuticos em geral, representando apenas 
2% a 3% das vendas, segundo informe da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Mas está 
em franca expansão.

De 2000 a 2014, as vendas mundiais de vacinas 
saíram do patamar de US$ 5 bilhões para mais 
de US$ 26,7 bilhões. A OMS estima que, a 
seguir nesse ritmo, podem alcançar US$ 100 
bilhões em 2025, com a chegada de novas 
vacinas preventivas e terapêuticas para adultos. 
(Conforme projeção da EvaluatePharma, instituto 
que produz análises e estudos sobre o setor 

farmacêutico, em 2020 o mercado movimentará 
US$ 34,7 bilhões.)

Cerca de 120 novos produtos estão em 
desenvolvimento, segundo informações dos 
fabricantes à OMS, dos quais 60 são de interesse 
dos países em desenvolvimento. No Brasil, os 
principais produtores de vacina nacionais são o 
Instituto Butantan e o Bio-Manguinhos.

O segmento é bastante concentrado. Do lado da 
oferta, as cinco gigantes – Merck, Sanofi, Pfizer, 
GlaxoSmithKline e Novartis – respondem por 
cerca de 87% do volume de vendas. Do lado da 
demanda, está vinculado compras públicas e  
políticas de doação de grandes quantidades.

Humberto Linaris
Sócio da PwC Brasil e especialista 
em consultoria financeira
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Há 15 meses debruçado com sua equipe de cinco 
pessoas no projeto da criação da área financeira 
da nova Bio-Manguinhos, Linaris detalha os vários 
obstáculos a serem transpostos para montar a 
divisão financeira e contábil da companhia. 

Por exemplo, precisa haver uma mudança de 
cultura na organização. Afinal, o que era uma 
unidade dependente de uma fundação com um 
único cliente (o Ministério da Saúde) tem de se 
tornar uma empresa, ainda que de caráter social, 
capaz de fornecer para mercados de solidariedade 
internacional, de captar recursos em instituições 
públicas financeiras, de produzir superávits  
para reinvestimento na empresa e na Fiocruz e  
ser sustentável. 

“Nosso desenho é bastante abrangente, com 
todas as funcionalidades para o fornecimento 
de produtos de cunho social, tanto no mercado 
doméstico como no internacional, dependendo  
da estratégia”, explica Linaris. 

Segundo ele, o modelo utilizado na formatação 
da área financeira e contábil da nova Bio-
Manguinhos utilizou referências da Transformer, 
metodologia global para consultorias em processos 
de transformação, e o know-how acumulado pela 
PwC em dez anos de serviços de estruturação 
organizacional e de modelo de RH no setor 
público. Entre seus trabalhos estão desde o de 
reestruturação para a aduana brasileira até o 
modelo de RH para a Companhia de Energia 
de Minas Gerais (Cemig), o Ministério Público 
Federal, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

(RS), os Tribunais de Contas da União e de vários 
estados, além da companhia de água e saneamento 
do Rio de Janeiro (Cedae) e da Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo. 

Complexidade
Complexidade é o principal desafio que está 
sendo superado no nascimento da nova gigante 
mundial das vacinas. Segundo o diretor de 
Bio-Manguinhos, Artur Couto, a transformação 
é complexa e não basta a organização adquirir 
conhecimento sobre processos e ferramentas; as 
melhores práticas e a experiência também são 
necessárias ao êxito. “Isso tem sido imprescindível 
para o desenho das soluções a serem 
implantadas”, resume Couto. n

João Lins
Sócio da PwC Brasil e 
líder da área de consultoria 
em pessoas e mudanças
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A PwC levou para o projeto suas 
competências e experiências nacionais 
e internacionais em temas como finanças, 
organização, pessoas e logística
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Os cinco passos 
da longevidade

Conforme o especialista alemão, 
liderança e transparência também  
são fundamentais

Peter May
Professor do IMD, de Lausanne, Suíça, parceiro 
estratégico da PwC para a consultoria de empresas 
familiares e membro da terceira geração de uma 
empresa familiar alemã que administra cartões private 
label para o varejo
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Todos os dias me pedem a receita secreta para 
garantir o futuro de uma empresa familiar. Não 
a tenho, e por um só motivo: ela não existe. Se 
tudo é finito e todos são mortais, por que essa 
organização seria diferente?

Prefiro outro tipo de pedido: “Ajude-me a aumentar 
a expectativa de vida de minha empresa familiar”. Se 
o tempo médio de sobrevivência de uma organização 
dessas é, mundialmente, de três gerações, como se faz 
para durar mais do que isso? A mais antiga empresa 
familiar da Europa, por exemplo, tem 1.000 anos – é a 
francesa Château de Goulaine, dedicada ao turismo. 
A anciã do mundo, com 1.400 anos, está no Japão – 
trata-se da construtora Kongo Gumi.

Negócios de família podem, com certeza, durar 
bem mais do que seus fundadores. Nos últimos 20 
anos em que tenho me dedicado a esse segmento 
econômico como consultor, aprendi que, para fazer 
durar uma empresa, a família proprietária tem de 
passar por um processo de três etapas: 

1. Entender o que realmente significa ter uma 
empresa familiar.
2. Analisar a situação da família como um todo e de 
seus membros individualmente quanto ao negócio.
3. Definir um roteiro para buscar a longevidade e  
a sustentabilidade.

No que se refere à primeira etapa, é preciso entender, 
em toda a sua profundidade, a diferença-chave entre 
uma empresa familiar e qualquer outra organização 
– pequena, média, grande, individual, de capital 
fechado ou aberto: é a família. 

Assim, toda empresa familiar possui um dono 
bem definido e o que eu chamo de uma “intenção 
dinástica”. Enquanto uma empresa controlada por 

Por Peter May
IMD



tendência ceo 39

A tarefa de todos e de cada um, por Carlos Mendonça* 
Governança atualmente é uma preocupação de todos. Seu significado, 
porém, varia de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada 
organização. No caso das empresas familiares, por exemplo, a 
combinação singular – e muitas vezes instável – de envolvimento pessoal 
e aspectos de propriedade pode gerar ambiente emocionalmente 
carregado e dificultar o processo de tomada de decisão.

Além desse aspecto, quando os fundadores começam a ficar mais 
velhos, questionamentos relativos à sucessão e conflitos de poder 
podem criar problemas sérios. Como qualquer negócio, uma empresa 
familiar deve ser erguida com base em um consenso em relação a 
algumas perguntas fundamentais: “Qual é nossa visão e nossa missão?”, 
“Qual estratégia devemos seguir para alcançar nossos objetivos?”, “De 
que estruturas e pessoas precisamos para ter sucesso?”, “Como lidamos 
com ações, herança e parentes por afinidade?”.

Nosso parceiro alemão Peter May conhece bem essa realidade e nos 
mostra, com o próprio exemplo, como ser um personagem fundamental 
para o sucesso das empresas familiares sem atuar diretamente em 
sua gestão. De 1990 a 1997, depois de estudar o assunto na teoria e 
na prática, ele foi ser CEO da empresa de sua família, que mantém 
um negócio de cartões private label para redes de varejo. Isso teve um 
duplo efeito benéfico, fortalecendo o negócio familiar e ampliando 
sua expertise da área, o que lhe permitiu um salto como consultor 
e professor do tema. Sabemos que a boa governança familiar e 
empresarial anda de mãos dadas com benefícios sustentáveis. 

* Carlos Mendonça é sócio da PwC Brasil e líder da área  
de empresas familiares.

Descobrir o modelo de empresa 
desejado remete à família responder  
a perguntas complexas como “Quais  
as metas?”, “Aonde queremos chegar?”

investidores financeiros pretende fazer o negócio 
crescer apenas para vendê-lo em algum momento 
no futuro, a organização pertencente a uma família 
busca deixar o negócio para a próxima geração. 

A empresa familiar também é peculiar porque, 
independentemente de ter uma ou várias pessoas 
no comando, todos os acionistas possuem sempre 
os mesmos dois interesses: o sucesso do negócio e a 
prosperidade da família. 

Em relação à segunda etapa, como toda  
companhia familiar ainda é um sonho realizado  
por uma família, esta deve perguntar-se sobre 
quem realizará esse sonho diretamente. Isso  
exige definir quem responderá pela gestão. 

Por exemplo, qual o papel de agregados como 
cunhados, genros e noras: eles vão ficar fora do 
negócio, atuar em ramos específicos ou no núcleo 
gerencial propriamente dito?

Quanto à longevidade, a empresa familiar deve 
seguir um roteiro que, conforme minha experiência, 
compõe-se de cinco passos: 

1. Definir o foco. 
2. Descobrir que modelo de empresa a família 
deseja ter. 
3. Estabelecer uma estratégia de negócio  
muito clara. 
4. Definir que tipo de estrutura se quer para a 
empresa, regida por quais valores e princípios. 
5. Fazer toda a família comprometer-se com  
o empreendimento.

Os cinco passos em detalhe
Definir o foco não contém segredo: significa escolher 
um nicho de mercado e perseguir a meta de ser um 
dos três melhores naquele nicho, não importa o tipo 
ou tamanho do mercado.

Já descobrir o modelo de empresa desejado, que 
eu considero o passo mais importante, remete à 
família responder a perguntas complexas como 
“Por que estamos fazendo tudo isso?”, “Para 
onde vai a empresa?”, “Quais as metas?”, “Aonde 
queremos chegar?”. 

O segundo passo mostra-se fundamental para 
o terceiro e quarto, que tratam de definir a 
estratégia e o tipo de estrutura de negócios que a 
família quer ter, juntamente com os princípios e 
valores que devem guiá-la. 

O quinto passo é o arremate sem o qual nada vai 
para a frente: o grupo familiar tem de estar disposto 
a fazer o necessário para alcançar os objetivos 
traçados e a estrutura escolhida.

Dois desafios extras 
Esse roteiro implica ao menos dois importantes 
desafios: a rivalidade e a educação. 

Sobre a rivalidade, basta dizer que o ciúme é 
característico dos herdeiros, que sempre disputam 
poder. A pergunta “Por que ele e não eu?” é 
corriqueira e, se não for respondida consensualmente, 
enfraquecerá a família e o negócio. 

Quanto à educação, os sucessores devem ser 
preparados desde crianças para seguir com o negócio, 
ou nada dará certo.

Em suma, se a família é mais emocional e a 
empresa segue o racional, essas duas lógicas 
precisam se entrelaçar em nome da longevidade. 
Isso depende de liderança e de transparência. n
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Quando Egberto Gismonti deixou a provinciana 
cidade do Carmo, no interior do Rio de Janeiro, 
para viver apenas de música, ainda nos anos 1960, 
eram remotas as chances de sua carreira vingar. 
De formação popular, ele flertava com o erudito 
e com experimentações pouco palatáveis para os 
padrões de nossa indústria fonográfica. 

O músico tinha de fazer uma escolha estratégica: 
tornar sua música mais comercial ou não fazer 
qualquer tipo de concessão estética. Mas aí haveria 
um trade-off envolvido: ele deveria conformar-se 
em gravar poucos discos, fazer poucos shows, levar 
uma vida menos confortável, porque o mercado 
brasileiro era historicamente refratário a música 
instrumental e a trabalhos mais conceituais. 

O caminho escolhido foi o segundo. Desde o 
lançamento do disco com seu nome, em 1969, 
não há registros de que ele tenha, em qualquer 
momento, se desviado de suas convicções artísticas. 

Só que, em vez de gravar poucos discos, como 
se esperava, ele produziu compulsivamente em 
quase meio século de carreira, chegando à marca 
de 67 discos gravados – todos saudados pela 
crítica especializada. Em vez de uma vida menos 
confortável, ele mora em um aprazível apartamento 
no bairro do Jardim Botânico, zona sul do Rio.

Gismonti quebrou o paradigma. 

O músico Egberto Gismonti produz intensamente:  
já gravou quase 70 discos e tem mais de 20 prontos, para 
lançar quando for a hora. Ele conseguiu algo inimaginável 
– controle total sobre seu inovador trabalho – e conta 
como isso é possível apesar da ditadura do mercado

Tradição de rupturas
Modesto, Egberto Gismonti credita seu feito à 
herança familiar, lembrando que o tio, Edgard 
Gismonti (1927-1989), promoveu uma ruptura ao 
sustentar uma família inteira sem deixar a pequena 
Carmo, tocando valsa para os aniversariantes da 
cidade. “Tio Edgard é minha referência. Ele fez o 
impossível”, disse o músico na entrevista exclusiva 
que concedeu à CEO Brasil.
 
Porém, se o tio Edgard competia consigo próprio  
– Carmo tinha cerca de 3 mil habitantes em sua 
época –, o sobrinho Egberto precisou concorrer com 
todo mundo, desde o início. Por exemplo, quando 
lançou o primeiro disco, no fim da década de 1960, 
teve de fazer sua música instrumental chamar a 
atenção em meio aos badalados festivais de música 
popular brasileira da TV Record. No Brasil de então, 
nem se cogitava uma música que não fosse cantada. 

Independência artística  
O caminho de Gismonti até a independência 
artística – equivalente ao “ponto de breakeven” 
corporativo – não foi suave. Isso só ocorreu 
quando ele se tornou dono da própria obra, algo 
relativamente raro na música brasileira.  

Egberto Gismonti começou a carreira 
indo contra o mercado; lançou música 
instrumental, tida como difícil, quando  
a MPB dos festivais estava no auge
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João Gilberto, por exemplo, o genial artista da 
bossa nova, trava uma longa e desgastante batalha 
judicial com a gravadora EMI para reaver o 
controle sobre três grandes discos de sua carreira, 
entre os quais a obra-prima Chega de Saudade.

“Em determinado momento de minha carreira, 
passou a me incomodar muito o fato de eu estar 
nas mãos das gravadoras, de não ser dono de meus 
próprios fonogramas”, diz Gismonti. Um encontro 
com um dos roqueiros mais polêmicos da história 
da música pop – Frank Zappa – foi o empurrão 
que o fez assumir o controle. Zappa tornou-se 
um dos primeiros artistas do mundo a fundar a 
própria gravadora, a Zappa Records, declarando 
independência em relação às grandes gravadoras. 

No começo dos anos 1980, Gismonti foi convidado 
pelo cineasta norte-americano William Friedkin, 
famoso por clássicos como Operação França e 
O Exorcista, a compor, em parceria com Zappa 
e outros músicos, a trilha do filme Parceiros da 
Noite, que tinha Al Pacino como protagonista. 

Passou dois produtivos dias dentro de um 
estúdio com Zappa, o que foi uma experiência 
enriquecedora não só do ponto de vista artístico, 
mas também do empresarial. A partir dali, começou 
a estudar formas de abrir sua gravadora e de reaver 
seus fonogramas, quase todos então pertencentes à 
gravadora EMI Odeon. 

Ele fez a lição de casa. Primeiro, estudou a 
fundo, por dois anos, direito autoral, tendo aulas 
quinzenais com uma das maiores autoridades no 
tema, o advogado João Carlos Éboli. “Minha ideia 
era viajar para a Inglaterra, onde ficava a sede 
da EMI, para negociar com os executivos ingleses 
a propriedade do meu trabalho”, relembra 
Gismonti. O músico entrou para a história como 
um dos primeiros a comprar os direitos de 
comercialização de todos os seus discos.

Depois, seguindo os passos de Zappa, fundou a 
própria gravadora, a Carmo. 
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história como um dos primeiros 
músicos a adquirir os direitos de 
comercialização de todos os seus 
discos; ele se preparou para isso

O roqueiro Frank Zappa inspirou 
Gismonti a montar a própria 
gravadora, a Carmo 
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Inovação não classificável
Gismonti é considerado um dos mais bem-sucedidos 
na arte de fundir a música erudita com a popular. 
Faz isso tão bem que sempre torna a mistura quase 
imperceptível, dando enorme dor de cabeça aos  
que tentam classificá-lo. 

Prova disso é seu disco Dança das Cabeças 
(1976). O álbum ganhou prêmios mundo afora, 
mas quase sempre em categorias distintas. No 
Deutsche Schallplatten Preis, o Grammy dos 
alemães, foi eleito o melhor disco de música 
instrumental do ano, porém na Inglaterra foi 
classificado – e também premiado – como um disco 
conceitualmente pop. Já os norte-americanos o 
definiram como um disco de jazz. 

Excelência, sem concessões
Gismonti tem fama de “artista difícil”. Ele 
recusa uma série de convites de trabalho, seja 
para apresentações, seja para composições sob 
encomenda, além de conceder raríssimas entrevistas. 

Não se trata, no entanto, de uma pessoa de difícil 
trato. Aprecia uma boa conversa, mas só aceita 
dar entrevistas quando tem algo para dizer. Da 
mesma forma, gravou com quase todos os grandes 
medalhões da MPB, porém recusa-se a fazer 
arranjos para quem quer que seja quando não 
entende a proposta. 

Por exemplo, Gismonti fez os arranjos da versão 
de Maria Bethânia para Canto do Pajé, de Heitor 
Villa-Lobos, mas não antes de dizer “não” a muitas 
propostas da amiga. “Ela mandava a fita para eu 
ouvir, eu achava que não tinha capacidade de 
entender o que ela queria e recusava”, conta ele. 

Aliás, Gismonti disse “não” também ao cineasta 
Friedkin, quando este ligou pessoalmente para 
convidá-lo a compor a trilha de seu Parceiros da 
Noite, com Zappa e outros. “Eu não podia aceitar 
fazer uma trilha para um filme que ainda não tinha 
visto”, explica. 

Friedkin teve de lhe mostrar o filme inteiro –  
e não só a cena que ele deveria musicar  
(de 13 minutos), como de praxe – para que ele 
mudasse de ideia. “Não foi questão de ‘estrelismo’, 
e sim de coerência. Se eu compusesse meu arranjo 
assistindo só a um trecho, ficaria uma porcaria”, 
justifica o compositor. 

Esse nível de exigência é a marca do 
profissionalismo e da excelência do músico, que 
é disciplinado nos mínimos detalhes, até em 
horários. Porém tanto rigor não o impede de 
correr riscos e ter novos aprendizados. 

Foi o que aconteceu com o projeto “Corações 
Futuristas”, uma orquestra formada por jovens 
instrumentistas de origem humilde, que ele 
literalmente “adotou” após a morte de sua 
idealizadora, a musicista e educadora Tina Pereira.

A orquestra, batizada em homenagem a um dos 
discos de Gismonti, foi um trabalho inesperado. 
“Havia tocado com eles e, quando Tina faleceu, 
quis lhes dar continuidade; no começo, não foi 
fácil por conta do meu jeito rigoroso, mas, com o 
tempo, a coisa caminhou bem.” Hoje Gismonti e a 
orquestra realizam diversos shows no Brasil e no 
exterior e também compõem juntos trilhas para 
filmes e peças de teatro.

Como será o futuro? É certo que moldado pela 
excelência. Gismonti tem mais de 20 discos 
inéditos prontos, que só serão lançados quando 
ele achar que é chegada a hora. Há, além disso, 
outros tantos projetos engatilhados. O músico vai 
fazer tudo sem pressa, em seu tempo, com seu 
nível de exigência. 

Ele quebrou o paradigma. n

Até o cineasta William Friedkin recebeu 
“não” de Gismonti: ele teve de mostrar o 
filme Parceiros da Noite inteiro para que 
ele aceitasse fazer a trilha de 13 minutos
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Como conquistar a independência, 
por Egberto Gismonti

Atingir a independência (ou o ponto de breakeven)
Para conseguir fazer o que se quer e como se quer, é preciso 
ter controle sobre meios e fins. Gismonti realizou a proeza ao 
recomprar os direitos sobre suas músicas da gravadora EMI Odeon 
e ao criar a própria gravadora, a Carmo. 

Buscar a excelência,  
sem concessões 
Dizer “não” a tudo o que não se 
encaixe em seu padrão de qualidade 
tem seu preço, mas facilita manter a 
qualidade e a diferenciação. É assim 
que age Gismonti, seja ao rejeitar 
arranjos para artistas famosos, seja 
ao recusar-se a dar entrevistas. 

Inovar de modo inclassificável
Uma inovação radical de fato não se 
encaixa em categorias existentes. Isso 
se aplica ao álbum Dança das Cabeças, 
de Gismonti, que usou instrumentos 
inusitados. Nem os mais conceituados 
críticos conseguiram classificá-lo. 

Apegar-se a uma tradição de fazer ruptura 
Para ir contra a corrente, em vez de se adaptar ao 
mercado (ou à maioria), o melhor é eleger um 
modelo a seguir, como fez Egberto Gismonti quando 
escolheu seu tio Edgard como fonte de inspiração.
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Publicações

Ênfase na remuneração fixa
O modelo de remuneração executiva no Brasil possui 
os mesmos componentes encontrados em modelos 
internacionais. A diferença é a ênfase nos componentes 
fixos da remuneração, que correspondem a 44% do 
total. Essa é uma das principais conclusões da pesquisa 
Remuneração executiva e geração de valor, realizada pela 
PwC, que tem por objetivo compreender as práticas de 
remuneração de executivos nas empresas de capital aberto, 
avaliar sua adequação ao processo de geração de valor 
e aos princípios de boa governança corporativa. Nessa 
edição, foram analisados os dados de uma amostra de 
62 empresas pertencentes a 11 setores da economia.
www.pwc.com.br/pt_BR/br/publicacoes/servicos/
consultoria-negocios/pesquisa-remuneracao-
executiva-15.jhtml

Tecnologia para reconquistar o cliente
As novas tecnologias, os smartphones e as redes sociais 
estão transformando o varejo e desmantelando modelos, 
em especial o de lojas físicas. Mas a revolução tecnológica 
no setor, em vez de se transformar em um problema 
para o comerciante, pode ser a chave para permitir a 
recriação do prazer de compra dos clientes. Em sua 
última versão, a pesquisa anual PwC de comportamento 
do consumidor – Total Retail 2015: o varejo e a era da 
disrupção – mostra que, com o contínuo crescimento 
das compras online, o diferencial competitivo no futuro 
estará na criação de experiências únicas de compras que 
atraiam o consumidor de volta. Os exemplos de sucesso 
incluem quiosques de compras online no interior das lojas, 
produtos e serviços personalizados.
www.pwc.com.br/pt_BR/br/publicacoes/setores-
atividade/produtos-consumo-varejo/pesq-total-
retail-15.jhtml

Carreira profissional atrai mulheres millenium
A geração das mulheres millenium – nascidas entre 1980 e 1995 
– configura uma nova era do talento nas organizações, com alta 
escolaridade, confiança, ambição e objetivos claros em relação à 
carreira. É o que mostra a pesquisa The female millennial: a new 
era of talent, realizada pela PwC. Segundo o estudo, elas são mais 
propensas a acreditar que podem alcançar os níveis mais altos com 
seu atual empregador, em comparação às gerações anteriores, 
particularmente aquelas que estão em começo de carreira (49%), 
e 53% delas disseram considerar as oportunidades de progresso 
profissional como a característica mais atraente em relação às 
empresas. Realizada com 8.756 mulheres de 75 países, a pesquisa 
traz ainda informações sobre salários e equilíbrio entre vida 
pessoal e profissional e derruba alguns mitos sobre o tema.
www.pwc.com.br/pt/publicacoes/servicos/consultoria-
negocios/mulheres-geracao-milenio.jhtml

www.pwc.com/femalemillennial

The female 
millennial:
A new era of talent

Attracting, engaging, 
developing and 
retaining the female 
millennial 

#femalemillennial



Ao completar 100 anos de Brasil, 
a PwC convida você a reconhecer 
e a valorizar as suas relações de confiança.
Seja nos negócios, seja no dia a dia. 
É a confiança que faz o mundo girar.
É a confiança que construirá os nossos 
próximos 100 anos.

PwC Brasil. Há 100 anos construindo
relações de confiança.


