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O setor de varejo e consumo no Brasil: como enfrentar a crise
O Brasil vive um cenário de baixo crescimento, inflação em alta e desemprego crescente,
que leva ao pessimismo com a economia, impactando diretamente o consumidor e a
confiança das empresas. No entanto, o país continua a representar um grande potencial
para investidores estrangeiros e nacionais. A PwC acredita que, para atravessarem a
crise e merecerem esses investimentos, as organizações precisarão tomar uma série de
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alavancas de crescimento que podem ajudar as empresas de varejo e consumo no Brasil a
enfrentar o período de turbulência – entre as quais, o foco e o investimento em inovação e a
adoção de novos modelos de negócio que contemplem as mudanças na economia e estejam
alinhados aos desejos e necessidades dos consumidores. São apresentados inspiradores
estudos de caso de empresas de varejo e bens de consumo do Brasil e do mundo inteiro que
já enfrentaram contextos de crise com sucesso.
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Cidades de oportunidade 2016
Qual é o atual desempenho econômico e social dos centros
urbanos mais influentes da atualidade? A PwC pesquisou
30 deles no mundo inteiro, entre os quais São Paulo e Rio
de Janeiro, e responde como eles se saem em três categorias
de indicadores-chave: ferramentas para um mundo em
transformação, abordando fatores como educação e
tecnologia; qualidade de vida; e economia. Londres obteve
a melhor classificação entre as 30 cidades estudadas, mas o
relatório também destaca o aumento da competitividade das
cidades emergentes.
http://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/setoresatividade/servico-governo-setor-publico/2016/pwccidades-oportunidade-6-2016.html

Lições dos líderes digitais
A 7ª pesquisa global sobre QI digital realizada pela PwC
identifica dez comportamentos essenciais que impulsionam o
crescimento digital e conduzem a um desempenho financeiro
mais sólido. Um deles, por exemplo, é o patrocínio da
estratégia digital caber diretamente ao CEO. Outro consiste na
manutenção de relacionamentos ativos com fontes externas,
com a finalidade de obter novas ideias de aplicações de
tecnologias emergentes. Um terceiro tipo de comportamento é
a existência de um roteiro corporativo único informando para
onde a empresa caminha em termos digitais – que abrange
desde processos e competências de negócios até a tecnologia
propriamente dita. Segundo a pesquisa, companhias líderes
em QI digital têm propensão duas vezes maior a um rápido
crescimento de receita e lucros. http://www.pwc.com.br/pt/
publicacoes/servicos/assets/consultoria-negocios/2016/
pwc-7pesquisa-global-sobre-qi-digital.pdf

editorial

Quem já participou de qualquer processo
de negociação sabe, pela experiência, que
não há discussão ou relação saudável sem
o alicerce da confiança. A relação entre
instituições com credibilidade e crescimento
econômico é um tema estudado por
economistas há muito tempo.
Para a PwC, confiança é questão básica
e primordial. Não é por acaso que esse
foi o tema central das nossas recentes
celebrações dos 100 anos de atividade
no Brasil. E é esse também o tema que
pauta esta edição.
O relato da trajetória de Wilson Ferreira
Jr., CEO da CPFL Energia, na seção Perfil,
mostra como confiar em um insight
pode determinar uma carreira. Ferreira
soube confiar na intuição, em sua visão
de mercado e no próprio talento para se
transformar em um dos executivos
mais bem-sucedidos do país.

Piti Reali

A seção Opinião discute o impacto da
confiança em vários campos: a economista
Monica de Bolle analisa suas causas e
consequências para um país; o diretorpresidente da Natura, Roberto Lima, por
sua vez, avalia a influência da confiança no
desempenho de uma empresa; e o sóciodiretor da FSB Consumo, Luiz Carlos Dutra,
mostra como uma marca pode ganhar
a confiança dos consumidores.

Fernando Alves
Sócio-presidente da PwC Brasil

Em Pesquisa, são apresentados os
resultados de um estudo global da
Strategy& (o braço de consultoria
estratégica da PwC a partir da nossa
combinação com a Booz) sobre os
investimentos das empresas em P&D
e também sobre a eficiência desses
gastos. A conclusão é clara: não basta
investir bilhões; é preciso criar
uma cultura de inovação.

Na Entrevista, Celso Lafer, que é
ex-ministro de Estado, advogado, professor
e empresário, também discorre sobre o tema
confiança e sobre inovação, entre os inúmeros
temas próprios a um homem “renascentista”.
O Ensaio, inspirado pelo centenário da PwC
Brasil, tece reflexões sobre a evolução das
atividades de auditoria e consultoria desde
1915, bem como sobre o progresso das
empresas do país, com a contribuição
do economista e ex-presidente da CVM
Roberto Teixeira da Costa.
A história contada na seção Empresa é a
da CBMM que, muito mais do que uma
mineradora, mostra ser uma inovadora
empresa de tecnologia.
Em uma edição dedicada à confiança,
o tema do Artigo não poderia ser mais
adequado: um modelo de governança
capaz de se comunicar melhor com todos
os stakeholders, e não só com os acionistas.
No Case, debatemos as mudanças que
as empresas do setor energético terão
que enfrentar nos próximos anos para
se manterem no mercado. Um desafio é
incorporar e explorar o avanço digital.
Em Tendência, é abordado o Food Trust, a
metodologia PwC para o complexo processo
de adequação da indústria de alimentos
às novas regulações e exigências dos
consumidores, cujo objetivo primordial
é garantir a confiabilidade dos alimentos.
Finalmente, a seção Personalidade
traça um breve perfil do filósofo –
e autointitulado polemista – Luiz Felipe
Pondé. Pernambucano de nascimento,
ele nunca teve medo de enfrentar ninguém
e assumiu para si a tarefa de “fazer
as pessoas pensarem”. Boa leitura!
pesquisa ceo 1

Divulgação

4
Perfil. Além de abordar os
momentos definidores de sua
carreira, as principais influências
que teve e os aprendizados-chave,
o CEO da CPFL, Wilson Ferreira
Jr., compartilha sua receita
de gestão: “Se o bom executivo
recebe desafios e propõe um plano
para enfrentá-los, cercando-se
das melhores pessoas para que o
plano gere resultados, o melhor
executivo faz tudo isso e prepara
um sucessor”.

Case setorial. Em dez anos, o
setor de energia elétrica estará
muito diferente: o consumidor
passará a produzir, a situação
monopolista existente hoje deve
acabar e os players apegados às
práticas antigas correrão o risco
de desaparecer. As empresas
não podem esperar o cenário
macroeconômico se estabilizar
para começar a criar novas
estratégias competitivas.

36
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Opinião. É unânime: seja em um país, seja em uma empresa, a existência
de confiança nas relações é o que viabiliza o engajamento das pessoas e
o crescimento. A economista Monica de Bolle, o CEO da Natura, Roberto
Lima, e o especialista em branding institucional Luiz Carlos Dutra
discutem o imenso desafio de construir e sustentar a confiança.

14
Pesquisa. A 11ª edição do estudo Global Innovation 1000,
realizado pela Strategy&, faz um raio X das empresas que
mais investem em pesquisa e desenvolvimento no mundo,
como a brasileira Embraer (na foto), e também um
“ultrassom” das que investem de maneira mais eficiente.

Cordel Imagens

20

Expertise PwC
Ensaio. O exercício de revisitar os cem anos da história
da PwC no Brasil proporciona importantes reflexões
sobre a evolução das empresas nacionais e do arcabouço
institucional que as envolve. Mais do que isso, ajuda-nos
na preparação para os próximos cem anos.

24

Empresa. Se o futuro do nióbio é promissor, porque
esse minério contribui como poucos para o aumento da
eficiência planetária ao permitir criar estruturas mais
leves e reduzir a poluição, isso se deve em grande parte à
atuação da CBMM. Em vez de se limitar à mineração, ela
se tornou uma empresa de tecnologia e inovação.

28

Entrevista. Em tempos de especialistas, Celso Lafer é
um tipo singular: advogado, empresário, diplomata, exministro e professor, além de líder até há pouco de uma das
principais agências de inovação do Brasil, a Fapesp. Com
essa multidisciplinaridade renascentista, ele faz uma análise
privilegiada tanto dos desafios que o Brasil vive como do
impacto da confiança (ou da falta dela) no mundo atual.

Artigo. Já não basta satisfazer os acionistas. As empresas
precisam suprir as demandas das diversas partes
interessadas, como reguladores, funcionários e clientes,
além da sociedade como um todo. Isso requer um modelo
de governança novo e multidimensional.

Cordel Imagens
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32

Tendência. Como garantir a segurança dos alimentos, cumprindo todos
os requisitos da legislação, e também assegurar a capacidade de atender
à demanda da população sem depender de importações? A abordagem
Food Trust proporciona isso, apoiando a empresa em aspectos que vão da
gestão de fraudes e de crises às estratégias de crescimento, passando pela
construção de integridade na cadeia de valor.
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Personalidade. Imagine um intelectual
escolher como campo de atuação combater
o politicamente correto e estimular a pensar.
Foi essa missão nada fácil que o professor de
Filosofia Luiz Felipe Pondé se impôs levar
a cabo em sua carreira, fazendo-o de modo
particularmente provocador – em vez de limitarse à academia, ele se expõe na mídia.
O resultado é explosivo.

perfil

O senhor
das usinas
Ex-executivo de estatal, Wilson Ferreira Jr. soube se reinventar quando
foi preciso. Hoje, às vésperas da sucessão, o presidente da holding CPFL
Energia relembra os momentos cruciais de sua carreira

Wilson Ferreira Jr., CEO da holding CPFL
Energia, tem sua trajetória profissional
norteada por uma combinação de paixão e
disciplina. O executivo divide sua carreira em
quatro momentos importantes. O primeiro
aconteceu quando assumiu a gerência de
engenharia da Companhia Energética de
São Paulo (CESP). O segundo foi conduzir
a privatização da unidade de distribuição
da CESP, a Elektro. O terceiro envolveu
uma das decisões mais difíceis de sua vida
profissional: sair da CESP para assumir a
presidência da Rio Grande Energia (RGE),
no Rio Grande do Sul. Por fim, o quarto
momento mais importante de sua carreira
aconteceu quando já atuava na CPFL: o
processo de abertura de capital da empresa.
Em entrevista à CEO Brasil, Ferreira fala sobre
sua trajetória até chegar ao cargo de CEO
da CPFL, destaca o que fez para atingir seus
objetivos e aponta os empresários que lhe
serviram de inspiração nesse caminho.
4 ceo perfil

Interesse e formação
“Nasci e cresci na cidade de São Paulo, mas sempre tive fascínio por
usinas hidrelétricas. Quando era adolescente, tínhamos um vizinho
que trabalhava na CESP e ele me trazia umas revistas da empresa.
Tive acesso bem cedo a esse mundo.
Eu me formei como engenheiro eletricista na Universidade
Mackenzie em 1981 e acabei fazendo estágio na CESP, ainda
estatal. Estagiei na área de geração e transmissão da empresa e,
quando fui efetivado, comecei a trabalhar no setor de distribuição.
A transferência ocorreu por minha opção; avaliei que a usina me
proporcionaria atividades muito restritas.
No início dos anos 1980, a crise mundial do petróleo provocou uma
incrível alta do preço da commodity e a CESP respondeu a esse desafio
de forma inovadora: convenceu os consumidores industriais a trocar
a energia gerada com derivados de petróleo por eletricidade. Foi
admirável. Tive o insight de que a distribuição de energia precisava ser
um business em si – e que eu poderia cuidar desse negócio.
Fui cursar Administração de Empresas na Universidade Mackenzie
por dois anos, em um dos cursos de bacharelado complementares
à Engenharia. Formei-me em 1983 e trabalhei na área comercial

Divulgação

“O bom executivo recebe
desafios e propõe um
plano para enfrentá-los.
O melhor executivo, além
de tudo isso, prepara seu
próprio sucessor”

Wilson Ferreira Jr.
CEO da holding CPFL Energia
perfil ceo 5
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Movido a paixão
O mercado diz que a CPFL tem 15 anos, mas, pelas contas
de Wilson Ferreira Jr., ela tem 103. Ouvi-lo contar essa
história é fundamental para entender como o executivo
veste a camisa da companhia. A CPFL é uma empresa
centenária com uma história muito interessante. Foi
criada em 1912 por empreendedores de Botucatu e
de outras cidades do interior de São Paulo. Em 1927,
esses pioneiros se juntaram à American Foreign Power
(Amforp), empresa norte-americana de energia que
atuava no Brasil.
Em 1964, a Amforp foi nacionalizada pelo governo
federal e, em 1975, repassada ao controle da Companhia
Energética do Estado de São Paulo (CESP), já como
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL). A CESP
vendeu seu controle na CPFL em 1997.

durante cerca de cinco anos na CESP, aonde cheguei ao cargo de
gerente comercial. Mas não parei. Em 1988, fiz uma especialização
em Marketing na Fundação Getulio Vargas.”

que ajudou o Japão a se recuperar no pós-guerra. Esse livro foi
importantíssimo para mim; mostrou-me o que eu podia acrescentar
à atividade de engenharia para diferenciá-la.

Desafio inesperado
“Um dia, meu diretor na CESP me propôs um desafio: trocar a gerência
comercial pela gerência de engenharia, uma atividade em que eu ainda
não tinha uma prática tão intensa. Aceitei. Hoje sei que esse foi
o primeiro grande evento a moldar minha carreira como líder.

Nele, Deming falava da Florida Power & Light, uma geradora de
energia como a CESP, que foi a primeira empresa não japonesa a ser
premiada com o Deming Prize por um padrão de qualidade muito
acima da média. Entendi o que a empresa da Flórida fez para ter
qualidade, produtividade, zero defeito e zero acidente, e isso me fez
mudar toda a companhia.

Uma coincidência interessante é que a CESP ficava em frente a
uma livraria e eu sempre andava entre as estantes. Assim, tive
contato com a ‘bíblia’ de negócios da época, Qualidade: a Revolução
da Administração, de Edwards Deming, o norte-americano

A CESP foi a primeira empresa brasileira a ser certificada com o selo
ISO 9000 de qualidade e, em pouco tempo, alcançou indicadores de
atendimento e de produtividade de destaque no mercado.”

1998
• Passa à iniciativa privada,
assumindo a presidência
da Rio Grande Energia (RGE),
do Rio Grande do Sul.

1995
• Torna-se diretor de
distribuição
da CESP.

6 ceo perfil

Divulgação

• Ingressa em estágio
na Companhia
Energética de
São Paulo - CESP
(na foto, o prédio
da empresa na
Avenida Paulista).

Divulgação

1980

Hugo Massaki Segawa

Uma cronologia

2000
• Após a privatização, torna-se presidente
da CPFL Paulista, uma das controladas
da CPFL Energia. Também assume a
presidência do Conselho de Administração
da Bandeirante Energia.

Mestrado e reestruturação
“Em 1990, fiz um curso de Planejamento Energético na USP
[Universidade de São Paulo], com nível de mestrado. Meu
orientador foi David Zylbersztajn, que seria depois secretário
de Energia no primeiro mandato do governador paulista
Mário Covas [1995-1998]. Nesse período de convivência com
Zylbersztajn, discutimos intensamente o tema das privatizações.
Depois, a discussão acadêmica passou para a prática e, para minha
surpresa, fui chamado a contribuir na privatização da CESP. Nem
cheguei a defender a dissertação de mestrado.
A companhia, que era liderada por Andrea Matarazzo [atualmente
vereador de São Paulo], foi preparada para a privatização. Fui um
dos executivos que participaram diretamente do processo. Optamos
por reestruturar a empresa saneando suas finanças. Reduzimos os
cerca de 20 mil colaboradores para 13 mil no primeiro ano e, com o
plano de privatização elaborado, para 8 mil.
A primeira unidade de negócios da CESP a ser privatizada era
justamente a que eu dirigia: a de distribuição. Tratava-se da empresa
de menor produtividade e uma das piores em qualidade. Nós a
transformamos totalmente e a renomeamos como Elektro. Obteve
o maior ágio entre todas as distribuidoras no leilão de privatização:
99,6%. Logo virou sinônimo de qualidade, inovação e tecnologia.”
Passagem para o setor privado
“Em 1998 fui convidado para presidir a Rio Grande Energia. A RGE
acabava de ser privatizada no Rio Grande do Sul e a oportunidade de
aprendizado era inestimável, mas foi uma das decisões mais difíceis
que tive de tomar na vida. Tratava-se da minha ‘privatização pessoal’.
Aprendi muito de fato e, dois anos depois, fui chamado para dirigir
a CPFL, desafio para o qual fui muito motivado. Em primeiro lugar,
três acionistas da CPFL eram pessoas por quem eu nutria forte
admiração: Antônio Ermírio de Moraes, da Votorantim, com quem
eu já tinha uma relação muito próxima na CESP, desde quando
comprávamos dele o cimento para as usinas; Sebastião Camargo,
da Camargo Corrêa, que construía as usinas; e Lázaro Brandão, do
Bradesco, um grande financiador. Os três foram empreendedores
relevantes na história da CPFL. Outra importante motivação era o
compromisso de criação de valor no negócio que assumimos com
os fundos de pensão.

A disciplina exigida por esse grupo de acionistas e a vontade que eu
tinha de que eles confiassem em mim impulsionaram minhas ações
para fazer a CPFL ser mais do que uma distribuidora de energia. A
empresa se tornou o maior grupo integrado de geração, distribuição
e comercialização de serviços energéticos do Brasil. Também ajudou
muito o fato de eu ter passado por uma empresa como a CESP,
onde conheci outras atividades do setor que não havia na CPFL, da
geração de energia ao mercado livre. Na parte de geração da CPFL,
por exemplo, começamos reformando e modernizando pequenas
hidrelétricas existentes, passamos a construir grandes hidrelétricas e
nos antecipamos ao cenário de sustentabilidade – há oito anos focamos
a estratégia no desenvolvimento de fontes alternativas, montando
parques eólicos, fazendo cogeração com biomassa e energia solar.
Abrir o capital da CPFL foi o quarto movimento-chave na minha
carreira. Foi extremamente desafiador: fomos a quarta empresa
a entrar no Novo Mercado da Bovespa e a segunda a fazer IPO –
simultaneamente, em São Paulo e Nova York, com ADRs nível 3.”
Conselhos
“Cheguei à conclusão de que o segredo do sucesso na gestão é
entender qual é seu objetivo, como você pode alcançá-lo e como
encontra alguém para ficar em seu lugar um dia.
Alcançar o objetivo tem muito a ver com perseverança, é claro, mas
também com capacidade de adaptação. Uma vez perguntei ao [tenista]
Gustavo Kuerten como ele batia com tanta força na bola sendo franzino.
Ele respondeu: ‘Não é força, é jeito’. Logo entendi que jeito significa
adaptação, e levo-o para a vida: não é o mais forte que vence, e sim
o que se adapta melhor. Para ilustrar, eu me considero uma pessoa
tímida, mas arrumei um jeito de me relacionar com os outros. Dadas
as características do nosso negócio – são 8 milhões de consumidores e
mais de 9 mil funcionários –, relacionamento é crucial.
Além disso, relacionar-se é fundamental para a sucessão. Sempre
digo que, se o bom executivo recebe desafios e propõe um plano para
enfrentá-los, cercando-se das melhores pessoas para que o plano gere
resultados, o melhor executivo faz tudo isso e prepara um sucessor.” n

2009

2002

• Com mandato de dois anos, assume a presidência da
Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica
(Abradee), responsável pelo prêmio Abradee.

• É nomeado presidente da holding
CPFL Energia.
Shutterstock

“Levo-o para a vida: não é o
mais forte que vence, e sim
o que se adapta melhor”

2004

hoje

• Comanda o IPO da CPFL quase
simultaneamente na Bovespa e na
Bolsa de Valores de Nova York.

• Prepara sua sucessão na CPFL, é membro
do Conselho de Administração do Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e vicepresidente da Associação Brasileira de
Infraestrutura e Indústria de Base (Abdib).
perfil ceo 7

opinião

Qual é o valor
da confiança?
O tema desta edição guia o debate a seguir entre três
especialistas de áreas distintas. Para um país ou uma
empresa, a confiança combina poder de engajamento
à garantia de perenidade da marca
Uma das possíveis explicações para a crise
que o Brasil vive atualmente é a falta de
confiança nas instituições e na economia.
Empresários não investem na ampliação
da produção e trabalhadores não tomam
dinheiro emprestado para comprar uma
casa ou trocar o carro se desconfiam que,
por falhas institucionais, o desemprego e
a inflação só vão aumentar nos próximos
meses. Quando há confiança, supõe-se, o
Produto Interno Bruto (PIB) cresce; quando
ela inexiste, a renda fica estagnada ou recua.
O impacto da confiança pode ir além
da macroeconomia. Há empresas que
adotam estilos de gestão baseados na
confiabilidade, por exemplo. Elas alegam
que, nesse modelo, as relações deixam de
se basear em hierarquia e autoritarismo,
passando a se pautar por interdependência,
colaboração e engajamento, atributos que
8 ceo opinião

gerariam benefícios como maior agilidade
na tomada de decisão e menores gastos com
instrumentos de controle e burocracia. Esses
atributos, advogam os executivos dessas
organizações, só se materializam plenamente
onde houver confiança.
O sentimento de confiança tem realmente
valor significativo para a economia, os
negócios e a sociedade em geral? Para
encontrar a resposta, CEO Brasil promoveu
um debate virtual multidisciplinar com três
“especialistas em confiança”, que discutiram
esse sentimento genérica e especificamente,
analisando como ele afeta o desempenho de
um país, de uma empresa ou de uma marca –
para o bem ou para o mal.
Na primeira dimensão, o tema é abordado
principalmente pela economista Monica de
Bolle, do Instituto Peterson de Economia
Internacional; o segundo, pelo sócio-diretor
da FSB Consumo, Luiz Carlos Dutra; e o
terceiro, pelo diretor-presidente da Natura,
Roberto Lima. Confira os destaques desse
debate virtual sobre confiança.

Divulgação

Desconstruindo Monica de Bolle
Membro sênior não residente do Instituto Peterson de Economia
Internacional desde março de 2015, é professora adjunta na Escola
de Estudos Internacionais Avançados da Universidade Johns
Hopkins, dos Estados Unidos, e professora de Macroeconomia da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (atualmente de
licença), além de sócia-diretora da MBB Consultoria.
Foi homenageada em 2014 pela Ordem dos Economistas do Brasil
por suas contribuições para o debate político brasileiro, Monica
foca seu trabalho em macroeconomia, política cambial, política
monetária e fiscal, comércio e desigualdade, regulação financeira e
mercados de capitais. É coautora de vários livros sobre economia.

recebe um volume imenso de informações
e as empresas estão todas “nuas” perante
a opinião pública. Quando um quadro
institucional é motivado por princípios de
confiança, ele se autocontrola, pois sabe que
há respeito mútuo.

Monica de Bolle
Economista, pesquisadora e
coautora de diversos livros sobre
política econômica

Qual é o significado de confiança
para o ser humano e a sociedade?
Roberto Lima: Em Sociedade da Confiança,
o filósofo francês Alain Peyrefitte escreveu
que o elo social mais forte e fecundo é aquele
que tem por base a confiança recíproca –
entre um homem e uma mulher, entre pais
e filhos, entre o chefe e seus subordinados,
entre cidadãos de uma mesma pátria ou
entre o doente e seu médico. Quando não
há confiança, em vez de um elo fecundo, há
uma relação “esterilizada”.
No caso das empresas, essa
fecundação e a esterilidade são
tangíveis ou abstratas?
Lima: Tangíveis. Pode-se dizer que confiança
é uma garantia de futuro para a empresa,
porque ela dá previsibilidade. O mundo hoje

“Seja em uma empresa, seja em
um país, a confiança se conquista
com clareza na comunicação e nas
regras, que devem ser simples, de fácil
compreensão” Monica de Bolle

Luiz Carlos Dutra: Em ambientes com alta
confiança, há empoderamento e agilidade
na tomada de decisão, e as pessoas se
sentem confortáveis em expor sua opinião,
o que se materializa em melhores negócios.
Diria também que confiança serve para
atrair e reter talentos em uma empresa.
Os malefícios da falta de confiança são
igualmente tangíveis. Há uma conexão
intrínseca entre confiança e reputação, por
exemplo. Quando a reputação corporativa
sofre, significa que falta confiança, e a
empresa sente na carne. No caso de uma
companhia aberta, por exemplo, o efeito
tangível é a queda no preço das ações.
Em uma empresa fechada, o efeito pode ser
o não acesso ao capital.
Parece que vivemos uma crise de
confiança em empresas de diversos
setores da economia e em vários
países, não só no Brasil. A falta de
confiança é no capitalismo?
Monica de Bolle: Sempre que há uma
grande crise financeira, coloca-se a culpa
no capitalismo, ou seja, deixa-se de confiar
nele. É preciso lembrar que, entre todas as
alternativas conhecidas, o capitalismo é a
melhor forma para uma sociedade operar; o
capitalismo tem os mecanismos de mercado
mais apurados. Mas ele não é perfeito e, por
isso, volta e meia pode dar curto-circuito.
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A confiança nas instituições públicas
favorece o bom funcionamento
da democracia e permite o
desenvolvimento econômico e social

O mesmo se vê no âmbito corporativo.
Prevalece a ideia ultrapassada de uma
hierarquia dura, na qual pessoas se sentem
confortáveis em gerir outras por estarem
acima no organograma – uma forma de
estruturação criada pelo sistema militar, aliás.
Monica: Vou comparar o Brasil com um país
muito mais rico e desenvolvido – pode soar
uma comparação injusta, mas é ilustrativa.
Quando me mudei para os Estados Unidos,
há um ano e meio, fiquei impressionada com
a maneira pela qual as coisas são conduzidas
sem um pingo de burocracia.

As crises de confiança no capitalismo
começam nos excessos gerados por
falta de controle. Quando isso acontece,
são necessárias reformas nos sistemas
regulatórios. É assim que o capitalismo se
transforma e se adapta a seu tempo.
No Brasil, o problema é de confiança na
economia. Uma conjunção de fatores
associados ao uso errado de instrumentos
de gestão pública induziu a um capitalismo
com forte viés estatal, que não apresentou
resultados. Ocorreu uma ruptura da
economia e do sistema político e, em
consequência, uma ruptura da confiança.
Veja como vem sendo conduzido o atual
embate político. O cidadão comum olha
essa situação e pensa: “Como confio nos
processos em andamento?”.
Um país com muita burocracia, ou
uma empresa burocrática, é um lugar
onde a falta de confiança impera?
Lima: Sim. No Brasil, somos uma sociedade
ancorada na desconfiança; partimos do
princípio de que alguém está errado. Por
termos essa herança, de desconfiar de tudo
sempre, nosso desenvolvimento social
perde velocidade.
10 ceo opinião

Cumpri todo o processo de compra da minha
casa quando ainda morava no Brasil, por
meio de assinatura eletrônica, sem nenhum
reconhecimento de firma em cartório. Em
um mês eu estava com a escritura.
Ressalto: eu estava no Brasil e os antigos
donos, nos Estados Unidos, e ainda assim
foi uma compra rápida e tranquila. Por
quê? Porque há confiança nas pessoas e,
sobretudo, confiança no sistema, e isso torna
a burocracia dispensável.
É possível reverter a falta de
confiança? Como?
Monica: Meus pais diziam: “Confiança
só se perde uma vez”. É muito difícil
recuperar confiança; exige esforço e uma
incrível capacidade de liderança. A figura
da liderança é a grande responsável por
inspirar confiança em uma empresa ou em
um país; e o contrário também: a liderança
pode inspirar desconfiança.
Lima: O Brasil já passa por um processo de
depuração. Ao contrário de outros países
que fizeram isso de maneira sangrenta,
nossa revolução é silenciosa, mas precisamos
reconhecer, em meio a tantas notícias ruins,
que esse processo vem sendo conduzido,
com respeito às instituições.

Em uma empresa, a restauração da
confiança requer um exercício de “back to
basics”: entrar em sintonia com o propósito
da organização e analisar se ele está de
acordo com seu tempo e com o que a
comunidade espera dela.

“A ideia de hierarquia dura está
ultrapassada. Um sistema de organização que
priorize as relações interpessoais, o diálogo e
a afinidade cria confiança” Roberto Lima

A missão corporativa precisa ser resgatada
para que se criem aqueles laços de
interdependência que sempre existem
quando o propósito da empresa é claro e
compartilhado por todos.

Roberto Lima
Diretor-presidente da Natura
Cordel Imagens

Como se cria confiança?
Lima: Um sistema de organização que
priorize relações interpessoais, diálogo e
afinidade cria confiança. É no que acredito.
Porém, para uma empresa funcionar assim, é
preciso haver transparência em seu propósito.
Toda empresa tem escrito em seu objeto
social o que pretende fazer de bom para
a sociedade, e a contrapartida é a receita,
certo? Então: esse propósito tem de ser claro
e exercitado de verdade.

Desconstruindo Roberto Lima
É diretor-presidente da Natura e tem experiência em importantes
grupos empresariais brasileiros. Desenvolveu boa parte de sua
carreira nas áreas de tecnologia da informação e finanças de
grupos como Saint Gobain, Rhodia e Accor. De 1999 a 2005,
foi chairman e CEO do grupo Credicard. Em 2005, assumiu a
presidência da Vivo, maior empresa de telecomunicações do Brasil,
função que exerceu até junho de 2011. Depois, foi membro do
conselho de administração de empresas como Edenred, na França,
NaspersHoldings, na África do Sul e, no Brasil, da Telefônica/Vivo,
do Grupo Pão de Açúcar, da Rodobens e da própria Natura.
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Dutra: De modo geral, a confiança
se sustenta internamente sobre um
tripé: endosso, visão de longo prazo e
credibilidade. Quando há isso, traduzido
em processos e regras definidas e seguidas,
a confiança e o trabalho fluem. É óbvio
que os controles ainda são necessários,
porém bem menos.
No que se refere ao público externo,
a empresa percebida como confiável
geralmente coaduna três níveis de oferta

Desconstruindo Luiz Carlos Dutra
O sócio-diretor da FSB Consumo foi vice-presidente do Grupo
Votorantim, responsável pelas áreas de marca e comunicação
(interna e externa), mídia, relações com imprensa, relações
governamentais e sustentabilidade, e é atualmente membro do
comitê de imagem e reputação do conselho de administração
do grupo. Durante oito anos, esteve à frente da vice-presidência de
assuntos corporativos da Unilever na América Latina e, antes, teve
passagens pela Dow Química e pela Johnson & Johnson. É membro
do Conselho da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)
e foi presidente da Associação Brasileira dos Anunciantes (ABA).
É graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, tem pós-graduação em Administração pela
Universidade Mackenzie e MBA pela Universidade de São Paulo.

Luiz Carlos Dutra
Advogado, administrador
e sócio-diretor da
FSB Consumo
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em suas mensagens: funcionalidade,
aspiração e propósito. Se há aderência
do público nesses três níveis, há confiança
na mensagem.
A funcionalidade diz respeito à performance
de seu produto ou serviço, a sua utilidade
para as pessoas. O pilar da aspiração é o
que gera diferencial, vantagem competitiva.
O sabão em pó Omo se diferencia no slogan
“se sujar faz bem”, que remete a uma
infância cheia de liberdade e aprendizados.
A mensagem é: a criança pode sujar a
roupa; o sabão em pó depois limpa. A marca
demonstra ter um compromisso com o
desenvolvimento da criança.
O terceiro nível de oferta, o propósito, está
ligado a como a marca é traduzida pelo
mercado. No caso da marca corporativa
Votorantim, por exemplo, sob o mote
“Produzir é uma arte”, o mercado a vê com
uma perspectiva mais abrangente do setor
industrial, envolvendo atributos como gestão
de pessoas, sustentabilidade e inovação.

Cordel Imagens

Quando isso ocorre, a empresa atrai as
pessoas que compactuam dos mesmos
valores e cria relações de confiança: todas
sabem o que estão defendendo, sabem
que estão remando em direção ao mesmo
sentido e que precisam umas das outras
para que o objetivo seja cumprido.

“Em ambientes com alta confiança, há
empoderamento e agilidade na tomada de
decisão, e as pessoas se sentem confortáveis
em expor sua opinião” Luiz Carlos Dutra

Monica: O caminho mais curto para criar
confiança é a clareza. Seja em uma empresa
pequena ou grande, seja em um país, é
preciso ter clareza tanto na comunicação
como nas regras, que devem ser simples,
de fácil compreensão. No caso de um país,
isso faz as instituições operarem de forma
transparente, sem influências indevidas.
Dutra: Construir confiança interna e
externamente pode envolver um esforço
de branding corporativo, que é um trabalho
denso. Tive a oportunidade de liderar
um esforço assim na Unilever, no Brasil,
que inspirou a companhia global inteira e
revolucionou o olhar em relação a
marcas corporativas.
A Unilever deixou de ser uma marca
institucional para ser uma marca que exerce
influência positiva em diversos públicos,
criando o endosso de que falamos para
diferentes produtos. A marca se tornou um
canal de diálogo e passou a se relacionar
com a sociedade. Conferiu confiabilidade
aos produtos da empresa.
O trabalho é denso, porque inclui uma
análise da percepção da marca, um
diagnóstico dos vários atributos pelos quais
ela é reconhecida, uma escolha dos atributos
a enfatizar – é um longo processo.

Na era das redes sociais online,
ser considerado confiável ficou
mais difícil?
Dutra: Com o advento das redes sociais,
todas as empresas estão expostas. Então,
para serem confiáveis, precisam fazer um
esforço de posicionamento estratégico –
não se trata mais de o que a empresa faz,
mas de por que ela faz.
Esse esforço também é mais “difícil” porque
precisa extrapolar a mera comunicação com
os clientes diretos. A relação de confiança
tem de se dar com toda a cadeia de operação
e relacionamento. No que eu faço, que é
trabalhar marca e reputação, a confiança
é discutida em todos os ângulos.
Turbulências poderão desafiar essa
comunicação. Mas, se há credibilidade,
uma atitude proativa e diálogo que não seja
autorreferente, há chance de reversão de
qualquer turbulência.
Lima: Na era das redes sociais, não adianta
mais achar que você detém o controle.
Qualquer ato, positivo ou negativo, receberá
crítica imediata, pois as empresas são
permeáveis e a interação com a sociedade
acontecerá mesmo que não haja essa intenção.
Nesta era, empresas que estejam abertas
a fazer trocas com a comunidade, que
se pautem por princípios sólidos e que
transpareçam confiança mútua serão muito
mais resistentes a críticas. Esse é o valor
da confiança. n
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Raio X e “ultrassom”
da inovação
Estudo da Strategy& faz não apenas o raio X das empresas que
mais investiram em P&D no mundo em 2015; um exame mais
profundo revela as que investiram melhor. Seis brasileiras estão
entre as mil da primeira lista
Não há evidência estatística que correlacione
altos investimentos em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) com melhores
resultados empresariais. Porém é certo
que inovar gera resultados, e dezenas de
empresas estão aí para provar.
Não é apenas gastando mais em P&D,
no entanto, que uma empresa se torna
altamente inovadora. Mais importante do
que o montante despendido é a forma como
ele é usado, ou seja, como e onde os recursos
são gastos. É o que mostra a 11ª edição do
estudo Global Innovation 1000, realizado
pela Strategy&, que traça um panorama das
mil empresas de capital aberto que mais
investiram em P&D no mundo.
A Apple é um exemplo de que gastar bem
é mais importante do que gastar mais: a
empresa norte-americana é a líder do ranking
da inovação, mas aparece em 18º na lista
das que mais investiram em P&D (US$ 6
bilhões em 2015). Já a Volkswagen, líder em
investimentos, na ordem de US$ 15,3 bilhões,
não está entre as dez mais inovadoras. “Em
14 ceo pesquisa

comum, as primeiras empresas do ranking têm o fato
de a inovação ser parte essencial de sua estratégia”,
observa Eduardo Fusaro, Diretor da Strategy&. “Não
necessariamente isso significa maiores gastos.”
O que quer dizer “a inovação na essência da estratégia”?
Fusaro responde apontando as líderes do ranking de
inovação, Apple e Google. Segundo ele, o que move essas
duas empresas não é apenas o resultado financeiro; o que
as diferencia das outras organizações é que o resultado
financeiro depende quase integralmente da inovação. Elas
não vão colocar à venda um produto ou serviço que seja
lucrativo, mas não seja inovador; os lucros terão de vir do
desenvolvimento de novos produtos e serviços. Isso é ter a
inovação como parte essencial da estratégia.
“O fato de o Google ter começado como um site de buscas
e hoje estar liderando as pesquisas em carros autônomos
é uma prova de que o que os move é a inovação”, diz o
Diretor da Strategy&.
Gastar demais não garante sucesso, mas gastar pouco
é igualmente desaconselhável. Pesquisar novas
tecnologias, novos processos (de produção ou gestão)
e criar algo que até ontem não existia exige recursos.
Por isso, deve-se comemorar o crescimento de 5,1% nos

Investimento por setor
Nos últimos dez anos, os investimentos mundiais de empresas em
P&D cresceram 5,4%.
Os setores de computadores e eletrônicos, cuidados com a
saúde e automóveis foram os três que mais investiram em
P&D – no total, respondem por 62% dos investimentos da lista
da Strategy&. Como a soma despendida pelo setor de cuidados
com a saúde cresceu 6% e a dos outros caiu, se a tendência
permanecer nos próximos anos, esse segmento tomará a
dianteira em 2019.
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Evolução do investimento total (em US$ bilhões)

409

Posição
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em 2015 (em
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Outra curiosidade: é a primeira vez que a Apple integra a lista dos
top 20 investidores da pesquisa Strategy&, mas com a menor
porcentagem da receita investida em inovação (3,3%) – a média
das outras é 12,5%. Trata-se de um exemplo de eficiência e
efetividade em inovação.

400

As 20 empresas que mais investiram em P&D

O destaque vai para o setor de software e internet – em quarto
lugar –, que intensificou os investimentos em P&D em 27,4% de
2014 para 2015.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2,2% 9,3%

12,2% 7,3% –5,6% 10,3% 9,7% 3,8%

1,4%

5,1%

Crescimento anual

* CAGR: taxa composta de crescimento anual.

Investimentos em P&D por setor, em 2015

Aeroespacial
e defesa
Bens de
consumo
Telecom
Outros 1,5%

Software
e internet

Indústrias

Químicos e energia

11,1%
11,2%
6,2%
3,3
%
16,1%
3,0%
1,
8%

Auto

24,5% 21,3%
Informática Saúde
e eletrônicos

Progresso ou queda dentro do ranking top 20 em comparação com 2014.
Fontes: Análises do estudo Global Innovation 1000, da Strategy&, Bloomberg, Capital IQ.
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As 10 empresas mais eficientes em P&D
Posição

Gastos com P&D
Rank 1000 % da receita

Variação de investimentos em P&D corporativo
por região, 2007-2015 (em US$ bilhões)

2015

Empresa

1

Apple

6,0

18

3,3%

2

Google

9,8

6

14,9%

3

Tesla

0,5

273

14,5%

4

Samsung

14,1

2

7,2%

5

Amazon

9,3

7

10,4%

4%
($ 15)

6

3M

1,8

80

5,6%

27%
($96)

7

General
Electric

4,2

36

2,9%

8

Microsoft

11,4

4

13,1%

9

IBM

5,4

26

5,9%

10

Toyota

9,2

8

3,7%

US$ bilhões

+37%
$ 480

35%
($166)

32%

33%
($157)

9%
35%
($121)

Fontes: Análises do estudo Global Innovation 1000, da Strategy&,
Bloomberg, Capital IQ

Os gastos aumentam a despeito do cenário
de incerteza na economia global. “Há
uma resiliência das empresas para manter
investimentos em inovação no longo
prazo”, diz Fusaro. Segundo o especialista,
a explicação para isso é que a organização
inovadora se diferencia das concorrentes,
faz a marca se fortalecer e, no final das
contas, garante o bom retorno financeiro
ao acionista.

73%

34%
($119)

• A Tesla, que apareceu pela primeira vez na lista em 2013, na nona
posição, agora ocupa a terceira.
• A Toyota está de volta pela primeira vez desde 2012.
• As empresas grafadas em laranja estão entre as 10 mais inovadoras
de todos os anos desde 2010.

investimentos em P&D em 2015 revelados
pelo estudo. Trata-se do maior aumento
anual desde 2012. No ano passado, as
mil participantes investiram, juntas,
US$ 680 bilhões para inovar.

$ 351

5%
($25)

2007

Restante do mundo
Ásia

2015

28%
($133)

América do Norte
Europa

Fonte: Análises do estudo Global Innovation 1000, da Strategy&.

A pesquisa identificou três modelos de
inovação. O primeiro se chama “need
seekers”; nele, a empresa busca identificar,
criar ou descobrir necessidades dos
consumidores, engajando-os com novas
ideias. O segundo, “market readers”,
baseia-se na melhoria de produtos e serviços
já existentes por meio de monitoramento
de mercado. O terceiro, “technology
drivers”, depende da expertise tecnológica
da empresa no desenvolvimento de novos
produtos ou serviços.

Gastar mais não é sinônimo de mais inovação.
A Apple é a empresa mais inovadora do
ranking e a 18ª que mais gastou com P&D
16 ceo pesquisa

Divulgação

Fábrica de aerogeradores da WEG, em Jaraguá
do Sul (SC); a empresa está entre as mil que
mais investem em inovação no mundo

China, Índia, Coreia do Sul e Israel são os destinos
preferidos das empresas que alocam recursos de P&D
fora de seus países de origem. Entre 2007 e 2015, os
investimentos em P&D na China aumentaram 120%,
atingindo US$ 55 bilhões. A maioria das empresas disse
escolher a China como destino dos investimentos por
causa do tamanho do mercado, da proximidade com
regiões manufatureiras e fornecedores, além de menores
custos de desenvolvimento. O Brasil está fora desse radar
e isso é um alerta para os CEOs brasileiros, na opinião
do Diretor da Strategy&. “As empresas brasileiras devem
repensar a qualificação de suas equipes para jogar esse
jogo”, afirma Fusaro.

Divulgação

Sem fronteiras para a inovação
A comparação dos resultados de 2015 com o
de pesquisas anteriores mostra uma mudança
importante: o crescimento da Ásia como
principal destino de investimentos em P&D.
Em 2007, a região que mais investia em
inovação era a América do Norte, com 34%
do total. Os países asiáticos ficavam com 27%.
Em 2015, a Ásia respondeu por 35% dos
investimentos. Já os Estados Unidos caíram
para 33%. A maior perda de participação foi
da Europa – de 35% para 28% dos gastos
mundiais com P&D (veja gráfico ao lado).

WEG, um exemplo para o Brasil
Inovar em centros de pesquisa no mundo e estreitar parcerias com universidades
são traços que unem as empresas que mais investem em inovação da lista da
Strategy&. A WEG é uma delas. A fabricante de motores elétricos de Santa
Catarina destina, em média, 3% da receita anual para P&D. Cerca de 30%
de seus 1.700 engenheiros trabalham com inovação; além do Brasil, onde
a empresa tem planta industrial, fazem pesquisas em mais 11 países, como
África do Sul, China, Colômbia e Estados Unidos. A WEG mantém parcerias
com universidades, entre elas a de Hannover, na Alemanha, e a de Glasgow,
na Escócia. Nem a crise a levou a cortar gastos em P&D. “Entendemos que só
conseguiremos superar [a crise] com inovação que nos torne mais competitivos e
melhores do que a concorrência”, diz o diretor de Engenharia da empresa, Milton
Oscar Castella. Não por acaso, metade do faturamento da WEG vem de produtos
lançados nos últimos cinco anos.
Milton Oscar Castella
Diretor de Engenharia da WEG
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João Castellano

Eduardo Fusaro
Diretor da Strategy&

Nem toda a culpa de o Brasil ser um país
de baixa inovação – se comparado com
países como Estados Unidos, Japão, França
e Alemanha – deve cair sobre as empresas
brasileiras. De modo geral, a maioria dos
participantes da pesquisa apontou o acesso
a talentos como principal motivação na
escolha de determinado país para investir
em inovação. A proximidade com o
mercado consumidor vem em seguida.
“As empresas globais vão atrás dos
melhores cérebros”, afirma Fusaro.

Investigando a inovação brasileira
Em 2015, pela primeira vez a Strategy& analisou o
cenário da inovação no Brasil. O resultado foi publicado
no Ranking de Inovação Brasil, em parceria com o
jornal Valor Econômico, em junho de 2015. A segunda
versão será publicada em breve e vai analisar com mais
profundidade as empresas que investem em inovação.
“Queremos entender como a inovação ajuda empresas
em um ambiente econômico mais instável como o atual
e, principalmente, o efeito no orçamento de P&D”, diz
Eduardo Fusaro, diretor da Strategy&.
O fato é que, em uma economia instável, investimentos
em P&D tendem a ficar em segundo plano. Em 2014, o
país aplicou apenas 1,24% do PIB em atividades ligadas
a inovação, percentual bem distante do ideal. Em 2015,
o número deve ter sido ainda menor. A edição de 2016
do estudo também investigará como a baixa oferta de
mecanismos de fomento à pesquisa e de parcerias com
universidades e instituições de pesquisa dificultam a
inovação no país.
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Resiliência para investir

As 1.000 empresas
do ranking Strategy& de
inovação investiram
US$ 680 bilhões
em P&D em 2015

Isso representou um
crescimento de 5,1%
em relação a 2014

O investimento médio delas
em P&D subiu para 3,7%
da receita em 2015, ante
3,5% em 2014
A região do mundo
que mais conduz
projetos de P&D
é a Ásia

Divulgação

Embraer: um dos membros da
atual família de jatos comerciais
E-Jets, o E175

Investir em centros de inovação no exterior
é uma estratégia de sucesso. A pesquisa
mostrou que as empresas que fazem
isso têm desempenho melhor do que as
concorrentes que não investem em P&D.
Segundo os dados da Strategy&, quem
investiu pelo menos 60% da verba de P&D
em inovação no exterior tem, em média,
30% a mais de margem operacional e 20%
de lucro operacional maior do que quem
foca o mercado interno.
Brasileiras que investem em inovação
Além de não se destacar na atração de
investimentos em inovação, o Brasil tem
participação discreta no ranking das mil
empresas que mais investem nessa área.
O país é representado por seis empresas:
Petrobras (138º), Vale (184º), Embraer
(642º), TOTVS (905º), WEG (952º) e
Natura (967º). Juntas, elas investiram
US$ 2,3 bilhões em P&D. Segundo Fusaro,
a presença das brasileiras oscila de acordo
com o desempenho da economia brasileira.
Em 2014, Gerdau e Eletrobras também
figuravam na lista. “Minha constatação

é que há um modismo envolvendo inovação, palavra
muito usada no jargão do marketing, mas pouco
associada a mecanismos e processos”, afirma o Diretor
da Strategy&. O ponto positivo, em sua visão, é que o
valor percentual da receita das empresas brasileiras
direcionado para P&D está alinhado com a média
global: a TOTVS, por exemplo, investiu o equivalente a
13,6% da receita em P&D.
“A percepção que tenho é que as empresas brasileiras
percebem a necessidade de inovar, mas não adotam
a inovação como algo prioritário”, diz Fusaro. Não
por acaso, o país ocupava, em 2015, a 70ª posição do
ranking The Global Innovation Index, a lista das 141
economias mais inovadoras do mundo, compilada pela
escola de administração Johnson (da Universidade
de Cornell), pelo INSEAD e pela WIPO (organização
mundial da propriedade intelectual, na sigla em inglês).
O ranking é liderado por Suíça, Reino Unido, Suécia e
Holanda. Para o Brasil melhorar sua posição, afirma
Fusaro, é fundamental a aproximação das empresas com
centros de pesquisa ou universidades. “Isso ocorre muito
mais nos Estados Unidos, um país de altíssima inovação.”
Ou seja, não se trata apenas de aumentar os gastos. É
preciso que os investimentos reflitam uma estratégia
cujo foco é inovar. n
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Um homem
renascentista

Celso Lafer
Advogado, empresário, diplomata,
ex-ministro e professor, entre outras funções
20 ceo entrevista

Com atuação em campos diversos, como era
costume entre os sábios da Renascença – tão
diversos quanto diplomacia, educação, inovação
e gestão empresarial –, Celso Lafer discorre sobre
a imensa variedade de desafios do Brasil atual
Comecemos por política. Em um artigo de 1993, o filósofo
italiano Norberto Bobbio escreveu: “Democracia requer
confiança, tanto a confiança recíproca entre os cidadãos
como a confiança dos cidadãos nas instituições”. Ele se
referia à Itália, mas aplica-se ao Brasil também?
Penso, como diz Bobbio, que a confiança é um ingrediente
indispensável da democracia e da vida política. As pessoas precisam
acreditar que as instituições funcionam com integridade; e deve
haver uma confiança recíproca entre os cidadãos, no sentido de que
eles se sintam à vontade com aquelas instituições, com o país e com o
funcionamento da democracia. O mesmo vale em relação à economia.
Um ingrediente fundamental de confiança é perceber que os rumos
traçados são apropriados para a economia e para a política.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sempre dizia que a
função de um líder é indicar os rumos – para onde se quer ir e de que
modo. Neste momento, falta clareza quanto aos rumos do Brasil. Isso
provoca falta de confiança nos atores políticos.
Em Lições sobre a Filosofia Política, de Kant, a filósofa
Hannah Arendt vê a confiança recíproca como essencial
também para manter a ordem pública internacional.
Mediante sua experiência diplomática, o senhor crê que a
não confiança tem impactado as relações internacionais?
A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados estipula que os
tratados devem ser cumpridos com boa-fé. Boa-fé é um ingrediente
fundamental da confiança. Então, a resposta é sim.
No entanto, nada se sustenta apenas em boa-fé; é preciso avaliar os
interesses e o potencial de convergência entre as partes envolvidas
em cada negociação. Em certos temas – por exemplo, no controle
de armamentos –, os mecanismos de verificação que assegurem
o cumprimento dos acordos são essenciais. Foi o caso do recente
acordo entre Estados Unidos e Irã. Os termos foram claros: o acordo
não se baseava em confiança, mas em verificação.

Na Organização Mundial do Comércio
[OMC], a transparência quanto às políticas
comerciais pode ser justificada como
uma medida de construção de confiança.
Observe-se a ideia de que as normas não
podem ser interpretadas unilateralmente.
É preciso haver uma terceira parte, imparcial
– no caso, a primeira instância e o órgão de
apelação –, que faça uma avaliação sobre
o adequado cumprimento da norma.
Por isso, eu responderia que, nas relações
internacionais, medidas que assegurem a
confiança e sua continuidade no tempo
são muito importantes.
Na esteira de sua menção à OMC, o
Brasil não deveria ter uma atuação
mais proativa no comércio exterior?
No plano externo, o Brasil sempre apostou
na OMC, e eu contribuí para essa aposta
(veja quadro na página 23), porque sempre
nos pareceu que o multilateralismo era a
via de acesso que melhor atenderia aos
interesses do país.
Para aumentar nosso espaço no comércio
internacional, precisamos, sobretudo, de
medidas de natureza interna, que aumentem
nossa competitividade em âmbito global.
Por exemplo, precisamos melhorar a
logística e o sistema tributário para termos
melhores condições de participar de maneira
mais proativa do comércio exterior. A
relação entre câmbio e competitividade é
igualmente significativa.

“A confiança é um ingrediente
indispensável da democracia.
As pessoas precisam acreditar
que as instituições funcionam
com integridade”
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“Com a Conferência de Paris,
o desafio ambiental se tornou mais
claro. As medidas que o Brasil precisa
tomar estão ao nosso alcance”

Como venho de uma família de dedicação à indústria, eu também
vejo com preocupação a redução do papel do setor industrial na
economia brasileira. Precisamos de uma indústria competitiva, com
condições de operar no mercado globalizado. Inovação e pesquisa e
desenvolvimento são componentes fundamentais da competitividade.
Voltando à OMC, devo dizer que seu atual diretor-geral, Roberto
Azevêdo, é uma pessoa muito qualificada. Logrou um caminho
em relação a um acordo de facilitação comercial muito desejável,
construindo uma espécie de Poupatempo para a superação de
entraves burocráticos. Aparentemente também conseguiu dar um
passo adiante no capítulo de subsídios à exportação na área agrícola.
E quanto ao Tratado Transpacífico [acordo comercial
entre países da Ásia e Américas]? Há muita discussão
sobre a ausência do Brasil nele. Qual é sua opinião?
Hoje em dia, no plano do comércio internacional, as tarifas
alfandegárias têm menor relevância do que antes; mais importantes
são os outros tipos de barreira, como normas técnicas ou medidas
zoofitossanitárias. Se não participarmos da criação desse tipo de
regras, enfrentaremos barreiras ao nosso comércio. Assim, o Brasil
deve se preocupar tanto com o Tratado Transpacífico como com
o Acordo Transatlântico [entre Américas e Europa], porque em
ambos há criação de regras. O impacto do Acordo Transatlântico
talvez possa ser minorado se conseguirmos um acordo com a União
Europeia e certa abertura com os Estados Unidos. Já em relação ao
Transpacífico, não há saídas parecidas e a não participação pode
causar impactos relevantes.
Que futuro o senhor vê para o Mercosul?
Acho que o grupo perdeu as características que tinha em sua
concepção, que era a combinação de três importantes vertentes: o
fim da corrida armamentista nuclear com a Argentina; a ideia de
que os países participantes vinham de regimes ditatoriais e tinham
muita convicção do valor da democracia e dos direitos humanos; e o
objetivo de uma inserção competitiva, valendo-se dos benefícios da
conectividade econômica e da logística.
Os últimos anos não favoreceram esse projeto. A inclusão da
Venezuela de Hugo Chávez e de Nicolás Maduro trouxe para o
Mercosul um projeto de natureza mais política do que de relevância
econômica, com uma visão bolivariana e antiamericana. Levando em
conta que a Venezuela hoje está afetada por uma crise de grandes
proporções, talvez o Mercosul possa ser passado a limpo e voltar a
ser o projeto da dimensão que teve.
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Como o senhor avalia os resultados
da Conferência do Clima COP 21?
Do ponto de vista diplomático, a
Conferência de Paris, em 2015, foi
muito bem-sucedida. A ministra do Meio
Ambiente, Isabella Teixeira, deu uma
contribuição muito importante ao assumir
o papel de facilitadora na conferência e
levar uma visão construtiva do assunto.
O embaixador Luiz Alberto Figueiredo,
que tem tido grande participação nessas
negociações, também deu sua contribuição.
Uma boa notícia é que ficou evidente
que o cenário mudou bastante da
Conferência do Rio de Janeiro, em 1992,
para a edição de 2015. O desafio ambiental
se tornou inequivocamente mais claro.
A China, que se transformou em país
poluidor, se deu conta de que o assunto diz
respeito a ela também. As medidas que o
Brasil precisa tomar são aquelas que estão
ao nosso alcance.
Agora cabe ao setor privado e à indústria
do mundo todo levar isso a cabo, buscando
construir uma economia de baixo carbono.
Todos precisam modernizar os processos e
buscar melhor eficiência energética.
O senhor acredita que as diversas
organizações vão cumprir as
metas voluntárias definidas pelos
governos nacionais?
Sim. E cito o professor José Goldemberg,
um dos maiores especialistas no assunto,
para embasar minha opinião. Ele tem
destacado que uma das razões pelas quais
os chineses assumiram compromissos
vigorosos foi a de que isso lhes permitirá
impor dentro da China, aos municípios e às
províncias, um processo de modernização
e de eficiência.
O que pode acontecer no Brasil?
Para implementar mudanças na área de
meio ambiente e sustentabilidade, é preciso
haver uma combinação de diplomacia
com conhecimento. Não é possível lidar
com esse assunto sem um domínio
aprofundado do tema. Por exemplo, na Rio
92, o professor Goldemberg e eu fizemos
uma parceria muito boa: ele, que era
secretário do Meio Ambiente do governo
federal, trouxe o conhecimento da matriz
energética, que era muito importante; e eu
agreguei a dimensão diplomática a isso.
Esse é um modelo a ser seguido.
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Desconstruindo Celso Lafer
O advogado e professor Celso Lafer pode ser definido como um
homem renascentista da contemporaneidade. Sua trajetória abarca o
direito, a academia, a diplomacia, a política, a atividade empresarial
e a pesquisa inovativa. No universo acadêmico, formou-se em 1964
pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e
doutorou-se em Ciência Política pela Universidade de Cornell, dos
EUA. Tornou-se professor da USP em 1971, aposentando-se em
2011. Estudioso da teórica política Hannah Arendt (1906-1975),
escreveu vários livros sobre sua obra. É integrante da Academia
Brasileira de Letras desde 2006.
No setor privado, participou da administração e foi chairman
da indústria de autopeças Metal Leve, no início dos anos 1990.
Integra o conselho de administração do centenário grupo
industrial de papel e celulose Klabin, do qual seu pai, A. Jacob
Lafer, foi sócio e destacado dirigente.
Desempenhou diversas funções no campo da diplomacia.
Foi presidente do Órgão de Solução de Controvérsias da
Organização Mundial do Comércio (OMC), presidente
do Conselho Geral da OMC, embaixador do Brasil na OMC
e na Organização das Nações Unidas (ONU).
Lafer foi ministro nos governos Fernando Collor (Relações Exteriores,
em 1992) e Fernando Henrique Cardoso (Desenvolvimento,
Indústria e Comércio, em 1999, e Relações Exteriores, entre 2001 e
2002). Presidiu, de 2007 a 2015, a Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fapesp), uma das principais agências de
fomento à pesquisa do país.

No campo do conhecimento, os programas especiais de pesquisa da
Fapesp [Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo]
dedicados à biodiversidade [Biota], mudança climática e bioenergia
são indicativos da contribuição existente.
Como o senhor avalia a contribuição das universidades
públicas para as soluções dos problemas nacionais?
Não há resposta fácil. Posso dizer que as instituições paulistas reúnem
uma massa crítica de conhecimento inegável, sem as quais o país
não teria condições de lidar com seus desafios. Duas evidências de
fácil comprovação são as áreas de saúde e agricultura. É evidente
que, sem o conhecimento gerado pela Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz, da USP [Universidade de São Paulo], o agronegócio
brasileiro não teria os resultados que tem. Se não tivéssemos nossas
faculdades de medicina, também não haveria o avanço em relação à
saúde, inclusive a pública, como se vê no caso das vacinas.
Mas, de fato, às vezes a universidade fica um pouco fechada
em si mesma, sem prestar contas daquilo que poderia gerar. As
universidades, e estou falando particularmente das públicas,
precisam prestar contas da contribuição que podem dar e deixar
claro à população que os ganhos não são imediatos. Há um
descompasso entre a capacidade da universidade de explicar
o que faz e a percepção da sociedade.

Acusa-se o Brasil de se preparar mal
para o futuro ao investir pouco em
inovação, uma crítica que recai tanto
sobre o governo como sobre o setor
privado. O senhor concorda?
Em primeiro lugar, eu diria que São
Paulo se diferencia do resto do Brasil,
porque aqui é muito mais significativa
a participação do setor privado em
pesquisa e desenvolvimento. Isso vale
especialmente para grandes empresas. Falo
por minha experiência empresarial. Na
década de 1980, atuei na Metal Leve, uma
indústria de autopeças com um centro de
pesquisa e tecnologia bastante atuante no
desenvolvimento de materiais; o trabalho
era feito em parceria com universidades.
Também penso em minha experiência atual,
na Klabin, onde há uma dimensão relevante
de pesquisa e de inovação que inclui até
genômica. Esses não são casos isolados.
As pequenas organizações têm atuação
mais tímida. É por isso que a Fapesp
organiza periodicamente reuniões públicas
para divulgar aos empreendedores seu
programa de pesquisa inovativa em
pequenas empresas.
Para que o nível de inovação aumente, é
preciso que as empresas e as universidades
trabalhem de modo complementar, cada
uma aproveitando suas vocações. Isso é algo
que tem de ser acertado no país inteiro. n
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Reflexões
do centenário
Em cem anos de
presença no Brasil,
a PwC evoluiu com
o país, enfrentando
e vencendo os mais
diversos desafios e
sempre mantendo a
confiança no futuro

Na década de 1920, o Rio de Janeiro tinha 1 milhão de
habitantes e era o centro econômico da América Latina,
ao lado de Buenos Aires. São Paulo, com 500 mil
habitantes, vinha depois. O estrangeiro que vivia em
terras brasileiras sofria com o calor dos trópicos, o idioma
e a dificuldade de locomoção para qualquer destino fora
do eixo Rio-São Paulo. A economia girava em torno de
organizações familiares, com gestão amadora e pouco
alavancadas. O mercado de capitais era incipiente – só
companhias do Rio e de São Paulo podiam negociar
papéis em bolsa de valores até 1939. Não havia leis que
obrigassem as empresas a ter auditoria independente,
o que só se tornou compulsório em 1970.
Assim era o Brasil, um ambiente de negócios precário,
quando a então Price, Waterhouse, Peat & Co., firma
de auditoria de origem inglesa, instalou-se aqui em
1915. Cem anos mais tarde, a PwC é o maior network
de serviços profissionais do país, que não só se
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sofisticou, como se tornou uma das maiores
economias do mundo.
A evolução da PwC Brasil, que se confunde
com a história nacional nesses cem anos,
merece reflexões. O filósofo chinês Confúcio
(551–479 a.C.) já ensinou que, se queremos
prever o futuro, devemos estudar o passado.
A conquista das empresas locais
e a modernização
No começo, os sócios da então Price,
Waterhouse, Peat & Co. eram britânicos
sem residência fixa no Brasil. O primeiro a
morar aqui, no Rio de Janeiro, foi Alexander
Anderson – ele e Cheshyre Malpas vieram
contratados para um trabalho de quatro
anos como contadores da varejista Casas
Pernambucanas, da família Lundgren.
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“Em 1965, uma lei estabeleceu medidas
para desenvolver o mercado de capitais.
Criaram-se bancos de investimento e as
empresas foram incentivadas a buscar
recursos no mercado”

Roberto Teixeira da Costa

Noventa por cento dos clientes eram de capital
estrangeiro. Nas empresas nacionais, poucos entendiam
o trabalho de uma firma de auditores independentes.
O auditor era visto como um intruso, percepção que
começou a mudar só nos anos 1950, quando mais
companhias nacionais passaram a abrir o capital.
Na década de 1960, a firma transferiu sua sede do Rio
para São Paulo, acompanhando um movimento que
ocorreu em massa após a criação de Brasília. Apesar
do desenvolvimento dos anos do governo Juscelino
Kubitschek, o ambiente de negócios continuava frágil.
“Até 1964, não havia estrutura legal com a finalidade
de regular as atividades desenvolvidas nos mercados de
capitais. Existia apenas um conjunto de leis e decretos
esparsos, na maioria ultrapassados, e sem a consistência
necessária de uma política única”, escreveram Andrea
Fernandes Andrezo e Iran Siqueira Lima no livro Mercado
Financeiro: Aspectos Históricos e Conceituais.
Entre 1964 e 1965, três leis prepararam o terreno para
inovações: a primeira criou o mecanismo de correção
monetária; a Lei da Reforma Bancária reformulou todo
o sistema nacional de intermediação financeira e criou o
Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central
do Brasil (Bacen); e a Lei 4.728 disciplinou o mercado de
capitais e estabeleceu medidas para seu desenvolvimento.
“Criaram-se bancos de investimento e incentivos para
as empresas buscarem recursos por meio do mercado;
acabou-se com o patrimonialismo das corretoras de
valores, permitindo a abertura de capital; estimulou-se o
aparecimento de novos instrumentos, como debêntures
e debêntures conversíveis”, diz o economista Roberto
Teixeira da Costa, que foi o primeiro presidente da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e é membro do
conselho de administração da SulAmérica Seguros e
chairman da BRIX Energia e Futuros.

Economista e ex-presidente da
Comissão de Valores Mobiliários

Mais medidas modernizantes se seguiram.
Uma das mais importantes foi a Lei 6.404,
de 1976, que reformou as sociedades
anônimas. Dava proteção aos acionistas
minoritários, oferecia incentivos para as
empresas irem ao mercado e estabelecia
uma série de obrigações, como a distribuição
de pelo menos 25% do lucro por meio
de dividendos, a contratação de auditor
independente e a criação de um conselho
de administração para as companhias de
capital aberto, com dois terços dos membros
sendo profissionais externos. “O objetivo
era separar a gestão estratégica da empresa
do dia a dia gerencial feito pela diretoria”,
observa Teixeira da Costa.
Pouco antes, também em 1976, a Lei 6.385
criou a CVM como entidade reguladora
do mercado de capitais, substituindo
função até então exercida pelo Bacen. A
elaboração dessa lei contou primeiramente
com a participação de sócios da firma na
redação dos aspectos contábeis, das regras
da CVM e da regulamentação tributária
necessária à sua implementação. A nova
legislação societária contribuiu para o
desenvolvimento do mercado de capitais no
país e para o crescimento da firma. Em 1977,
a organização global já se chamava Price
Waterhouse & Co., com a separação da Peat,
Marwick Mitchell.
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“O momento econômico pelo qual o Brasil
passa não é fácil e exige novas estratégias
por parte das empresas. Mas continuamos
investindo em novos serviços porque
acreditamos no país e temos confiança em
sua capacidade de recuperação”
Fernando Alves
Sócio-presidente da PwC Brasil

Em 1984, a operação brasileira já tinha escritórios em Curitiba,
Recife, Salvador, Campinas, Ribeirão Preto, Brasília e Belo
Horizonte, além de São Paulo, Rio e Porto Alegre, e atuava em
todo o país, até no Amazonas – fez a auditoria do Porto de Manaus,
por exemplo. Foi o período de hiperinflação e do calote na dívida
externa, mas também de avanços legais que mantiveram o Brasil
no caminho rumo a um ambiente de negócios mais desenvolvido.
Em 1987, começou o processo de internacionalização do mercado
brasileiro por meio de resoluções do CMN.

acabado de passar pela fusão com a então
Coopers & Lybrand, em 1998, formando
a PricewaterhouseCoopers, maior rede de
firmas de prestação de serviços profissionais
especializados do mundo.

O final da década de 1990 foi um momento de extrema importância
para a história da PwC, porque a organização global havia

Em paralelo, o mercado consolidava seu
entendimento sobre a importância da

A firma resultante sintonizava-se com as
tendências da globalização, mas preservava
a autonomia societária e operacional local.

Uma cronologia
• São contratados os primeiros
profissionais formados e
registrados no Brasil

1915
• A firma de auditoria
de origem inglesa
se instala no Rio de
Janeiro, então capital
federal
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• O Brasil supera
uma grande crise do
mercado de ações, cria
a Comissão de Valores
Mobiliários e publica
a Lei das Sociedades
Anônimas, formulada
com participação de
profissionais da firma

1957
• A capital federal se
muda para Brasília
e a sede da firma
é transferida para
São Paulo
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governança corporativa. Surgiu a necessidade de haver regras mais
duras, que obrigassem as companhias a mudar seus relacionamentos
com os acionistas minoritários. “A cultura instaurada era perversa
e deslocada da realidade”, relembra Teixeira da Costa.
Atividade em xeque
Ainda em 2001, houve o escândalo da companhia norte-americana
Enron e o atentado terrorista em Nova York, o que minou o
desempenho empresarial em geral. Nesse contexto, a PwC fez uma
revisão estratégica e concluiu que não poderia mais concentrar suas
políticas de expansão preponderantemente na atividade de auditoria,
suscetível a riscos exógenos a sua especialidade. A firma decidiu que
deveria dar a mesma ênfase a cada uma de suas áreas de atuação
– auditoria, consultoria de gestão (incluindo riscos corporativos e
segurança da informação) e consultoria tributária e societária.
Também foi consolida a busca por diferenciação competitiva não só
pelo domínio técnico e metodológico de especialidades básicas, mas
também pelo domínio das particularidades das indústrias ou dos
segmentos nos quais os clientes ou clientes-alvo atuam. No Brasil,
mesmo com a economia crescendo aquém das expectativas, a firma
expandiu as operações nos mercados regionais, inaugurou escritórios
e buscou maior aproximação com as empresas emergentes e com
setores de melhor desempenho.
A nova marca, PwC, foi lançada nos 151 países onde a firma estava
presente em outubro de 2010, representando mais do que uma
mudança visual; traduzia o esforço de estabelecer relações mais fortes
e duradouras entre os profissionais e os clientes para criar mais valor.

Acreditando no país
Hoje, quando se pensa em consultoria,
uma palavra que surge é “digital”. A PwC
Brasil não ficou alheia a essa mudança e,
hoje, todos os nossos profissionais são aptos
a propor soluções aos clientes a partir do
entendimento desse novo mundo. Os novos
pilares são: business, experiência e tecnologia.
Para isso, é preciso “olhar para dentro” dos
clientes, entender a experiência deles –
incluindo os clientes dos clientes. A ponta do
iceberg dessa nova cultura foi a inauguração,
este ano, do PwC Digital Experience Center,
no fim de maio, em São Paulo, que simboliza
a tendência e representa o mindset digital
encontrado em toda a firma.
Das cinco desafiadoras megatendências
identificadas pela PwC globalmente, a dos
avanços tecnológicos foi abordada pela
ação digital. Porém, foram preparadas
soluções também para as outras quatro:
mudanças demográficas e sociais;
deslocamento do poder econômico global;
urbanização acelerada; e mudanças climáticas
e escassez de recursos.
Nesse quadro maior, o período complexo
que o Brasil enfrenta é só um desafio a mais.
“Continuamos acreditando e investindo
no país”, afirma Fernando Alves, sóciopresidente da PwC Brasil. Assim, a PwC
segue rumo a seu segundo centenário. n
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Em 2014, houve uma nova fusão, agora com a Booz & Company,
dando origem à Strategy&. Com isso, o network PwC passou a oferecer
novos serviços, que vão desde o desenvolvimento da estratégia até sua
implantação em uma empresa. No legado de mais de 100 anos da nova
parceira está o desenvolvimento pioneiro de conceitos importantes
até hoje para a gestão mundial, como o de capital humano, o de ciclo
de vida do produto, o de gerenciamento da cadeia de abastecimento,

o de customização inteligente, o de DNA
organizacional e o de estratégia focada
em capacitações na década atual.

1984-87

1998

2014

• Globalmente, a
Price Waterhouse se funde
com Coopers&Lybrand,
dando origem à
PricewaterhouseCoopers

• A consultoria de estratégia
Booz&Company funde-se
globalmente com a PwC e passa
a se chamar Strategy&
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• A firma tem escritórios em dez
cidades e atua em todo o país.
Começa a internacionalização
do mercado brasileiro

Hoje
• A PwC tem cerca de 200 sócios
e 5.500 profissionais e continua
investindo na expansão de
seus serviços, acreditando
no desenvolvimento do país
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Uma companhia guiada
pela tecnologia
Como a inovação moldou o perfil da Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM),
organização brasileira que domina 80% do mercado
mundial de nióbio
Que empresa não gostaria de ser detentora
de 80% do mercado mundial de seu produto?
A Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração (CBMM) alcançou essa posição
de liderança no fornecimento de produtos
finais de nióbio. A conquista é resultado
de um permanente compromisso com a
inovação e seus respectivos riscos, de um
bom relacionamento com os principais
stakeholders e de um desenvolvimento
altamente tecnológico, tanto em processo
como em aplicação – três escolhas
estratégicas que quase todas as organizações
dizem ter, mas poucas o conseguem de fato.
Quando a CBMM nasceu, em 1955, o
mercado de nióbio ainda era “um sonho
de laboratório”, diz Tadeu Carneiro, CEO
da empresa. Naquela época, a adição do
nióbio ao aço para deixá-lo mais resistente e
maleável era apenas uma possibilidade, que
só virou realidade nos anos 1960. A CBMM
foi uma das responsáveis por essa inovação
após anos de pesquisas com universidades
e parceiros comerciais.
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A empresa funciona como uma parceria público-privada
(PPP) e mantém uma relação muito próxima com o
governo. A jazida rica em nióbio no município de Araxá,
em Minas Gerais, é dividida em dois direitos minerários.
A exploração mineral é exercida pela Companhia
Mineradora do Pirocloro de Araxá (Comipa), cujo controle
é compartilhado pela CBMM e pela Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig),
com o único propósito de disciplinar a etapa de mineração.
O minério extraído é comprado e transformado em
produtos de nióbio com elevado valor agregado, e estes
são comercializados inteiramente pela CBMM. No final
do processo, a CBMM devolve aos cofres públicos 25%
do lucro da operação. O desenvolvimento tecnológico de
processos, as expansões, as pesquisas e a produção são de
responsabilidade da CBMM.
“Já passamos por 12 administrações estaduais, das
mais variadas”, diz Carneiro. “Todos dizem que essa
é a parceria público-privada de maior sucesso e talvez
a mais longeva do Brasil.”
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“A mineração é apenas uma de 15 etapas
do processo de produção de nióbio.
Somos uma empresa de tecnologia”

Tadeu Carneiro
CEO da Companhia Brasileira
de Metalurgia e Mineração (CBMM)

A empresa também mantém uma relação
muito próxima com os clientes, envolvendo-os
na pesquisa e desenvolvimento de aplicações
de nióbio. A CBMM pratica a cocriação muito
antes de esse termo ter se popularizado no
universo corporativo.
Apesar de ter “mineração” no nome, a
CBMM não se considera uma mineradora.
“A mineração é apenas uma de 15 etapas do
processo de produção de nióbio. Somos uma
empresa de tecnologia”, afirma Carneiro.
Pirocloro, nióbio e aplicações
O mineral portador do nióbio encontrado na
jazida de Araxá chama-se pirocloro e possui
em média apenas 2,5% de óxido de nióbio.
O processo que transforma o pirocloro em
produtos finais de nióbio é complexo. A

primeira etapa é a da concentração por flotação – seu
produto é um concentrado com 60% de óxido de nióbio.
As três etapas seguintes são a pelotização, a sinterização
e a fusão redutora do concentrado de nióbio, para a
eliminação de impurezas como enxofre, fósforo e chumbo.
O que sobra no final do processamento do concentrado
refinado são dois produtos: os lingotes de ferronióbio e o
óxido de nióbio puro.
Os primeiros, que representam a maior parte da
receita da CBMM, são transformados em produtos
customizados para a indústria siderúrgica, que, por
sua vez, os adiciona ao aço na proporção de gramas de
ferronióbio por tonelada de aço. O segundo, de maior
valor agregado, é utilizado na produção de lentes e
catalisadores (um mercado menor, mas em expansão),
como matéria-prima para a manufatura de produtos de
nióbio especiais de grau vácuo usados na fabricação de
ligas de níquel ou ainda como nióbio puro.
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Segundo Tadeu Carneiro, o futuro do nióbio é
especialmente promissor porque ele contribui para
criar uma infraestrutura que é capaz de distribuir
a riqueza do planeta sem danificá-lo

O emprego de nióbio dá mais tenacidade
ao aço, o que significa conferir-lhe mais
resistência mecânica sem torná-lo frágil,
viabilizando seu uso principalmente
em automóveis, gasodutos e aplicações
estruturais em menores quantidades e
tornando a solução final mais leve. O nióbio
adicionado a ligas de níquel é utilizado
principalmente em turbinas de avião e
aplicações que demandem resistência
à corrosão, e o principal uso final do
nióbio metálico são os aparelhos de
ressonância magnética.

O nióbio também já é adotado como catalisador para
reduzir a emissão de poluentes e em resinas de troca iônica
para a purificação de água.
A CBMM tem cerca de 200 projetos de pesquisa espalhados
pelo mundo. A maior parte deles é feita com a ajuda de
parceiros. “A pesquisa fundamental é cada vez menor no
nosso caso, porque acumulamos bastante conhecimento
ao longo desses 60 anos”, diz Carneiro. A grande maioria
dos projetos está relacionada com pesquisa aplicada.
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A crescente preocupação mundial com
o aquecimento global e com a emissão
de poluentes tem estimulado estudos
com o nióbio como solução para
problemas ambientais, em benefício
de indústrias diversas.

Por exemplo, a CBMM vem desenvolvendo novos tipos
de aço para a indústria automobilística que serão
capazes de reduzir o peso do veículo. O nióbio não
altera o peso do aço em si, e sim o peso das estruturas
finais, que ficam mais leves. Na indústria de energia,
aços contendo nióbio podem ser empregados em tubos de
gasodutos de maior capacidade de transmissão de gás e
em torres eólicas.

Unidade produtiva da Companhia
Brasileira de Metalurgia e
Mineração (CBMM) em Araxá,
Minas Gerais
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A vantagem competitiva difícil de imitar,
por Patricio Roche
Em 1960, Theodore Levitt, professor da Universidade Harvard,
publicou um artigo em que criava o termo “miopia em marketing”
para falar sobre a dificuldade das empresas em identificar o negócio
em que efetivamente atuam. Por exemplo, muitas companhias
ferroviárias fracassaram por não entender que, muito mais do
que gerenciar trens e trilhos, transportavam pessoas e cargas. O
texto se tornou obrigatório para gestores. Mas o fato é que muitas
organizações continuam míopes.
É por isso que a CBMM chama tanta atenção de quem, como nós,
da PwC Brasil, já a acompanha em uma parceria de 50 anos. Com o
domínio absoluto do mercado mundial de nióbio, seria compreensível
que a empresa enxergasse seu negócio como mineração. Em vez
disso, ela se vê como uma companhia de tecnologia que confere
eficiência a outras empresas. Seu crescimento exponencial – de
uma produção de 1.800 toneladas anuais em 1965 para 77 mil hoje
– deve-se principalmente a essa visão, que lhe dá uma vantagem
competitiva difícil de imitar pela concorrência.
Patricio Roche
Sócio da PwC Brasil

Vantagem competitiva construída
Muito mais do que o direito de explorar
uma das maiores jazidas do minério no
mundo, Carneiro aponta como principal
diferencial da CBMM – e razão da liderança
no mercado – a capacidade de envolvimento
dos clientes na melhoria de seus produtos
e no desenvolvimento de seus mercados.
“Temos legitimidade para falar diretamente
não apenas com o cliente, mas com o usuário
final, como fazemos hoje”, afirma o CEO.
A CBMM tem acesso direto tanto às
siderúrgicas como aos centros de pesquisa
de fabricantes de automóveis, turbinas e
fornos, por exemplo. Conversa diretamente
com eles sobre suas necessidades e só
depois desenvolve produtos com os
parceiros. “Além de termos parcerias
duradouras com nossos clientes, investimos
durante décadas no aprimoramento do
processo de produção do nióbio, o que nos
trouxe custos menores”, diz Carneiro. É
isso que, segundo ele, ajuda a garantir a
liderança no mercado, pois o nióbio não é
um elemento raro – há mais de 500 jazidas
no mundo, prontas para serem exploradas.

A CBMM também entendeu rapidamente que a sustentabilidade é
um componente importante de seu sucesso, assim como os esforços
para manter uma cultura organizacional de qualidade, segurança
e produtividade. Por exemplo, ela tem como prática antecipar-se à
legislação em relação ao meio ambiente e aos aspectos sociais. Não à
toa, virou referência nas áreas de reciclagem da água, qualidade do
ar e tratamento de rejeitos.

Projetando o futuro
Existe espaço para o nióbio crescer? O CEO da
CBMM acredita que sim, embora o crescimento
tenha estacionado nos últimos três anos, com o
desaquecimento da economia mundial. “Ainda há
muito a ganhar em termos de eficiência: na média
mundial, o nióbio está presente em apenas 10% do aço
produzido, enquanto na Europa e nos Estados Unidos
essa fatia supera os 30%. Temos uma grande chance
de crescer em mercados como o chinês”, afirma. O
processo de adoção de novas tecnologias produtivas
é lento, mas a CBMM já está na China desde 1978.
Segundo Carneiro, as perspectivas para o nióbio são
muito boas. Ele se baseia na premissa de que todas as
indústrias estão em busca constante de eficiência – e
o nióbio vai ao encontro desse objetivo. “Precisamos
de infraestrutura eficiente para distribuir a riqueza
do planeta sem danificá-lo, e o nióbio contribui para
isso ao permitir criar estruturas mais leves e lidar com
temperaturas maiores, aumentando a segurança e
reduzindo a poluição”, diz o CEO. Ou seja, um cenário em
que ganham a CBMM e o mundo. n
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Por um modelo
de governança
novo e abrangente
Por Henrique Luz, da PwC Brasil

Já não é suficiente cumprir as normas e
satisfazer os acionistas. Os responsáveis pelas
empresas precisam comunicar suas políticas,
processos e cultura organizacional para todos
os stakeholders

Os principais efeitos da instabilidade econômica
global que experimentamos nos últimos anos foram
a generalizada crise de confiança e a incerteza que
se instalou em relação aos objetivos de negócios.
Empresas privadas e públicas passaram a ser
submetidas, com mais ênfase ainda, ao escrutínio
público e a novas demandas no que diz respeito
às práticas de mercado, modelos de remuneração,
planos de sucessão, rede de relacionamentos e maior
contribuição ao bem-estar da sociedade como um todo.
Já não basta satisfazer os investidores, prestar
contas aos acionistas. As empresas devem atender
também às demandas de reguladores e das diversas
“partes interessadas”, como funcionários e clientes,
além da sociedade por inteiro. E, à medida que mais
organizações expandem sua atuação para novos
mercados, passam a interagir com um universo cada
vez mais amplo de stakeholders, cada um demandando
informações diferentes.
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Henrique Luz
Sócio da PwC Brasil, líder de
Clientes e Mercados e membro do
Comitê Executivo de Liderança

Simultaneamente, as tecnologias digitais estão
transformando a maneira como nos comunicamos.
As pessoas passaram a ter acesso a todo tipo de
informações e fatos – e dispõem de diversos canais
para se manifestar – sobre as empresas. Novos riscos
estão emergindo e a carga regulatória é cada vez maior.
A pressão por transparência, prestação de contas e
responsabilidade social é crescente.
Para serem bem-sucedidas e garantirem sua
sobrevivência, as empresas terão de atender às novas
demandas, incorporar as tecnologias mais modernas,
gerir novos tipos de riscos e fazer planejamentos
consistentes, ou seja, precisarão de um novo e mais
abrangente modelo de governança.
Os executivos deverão assumir maior responsabilidade
sobre a gestão e não será suficiente apenas cumprir
as normas. Os responsáveis terão de ser claros
ao comunicar suas políticas, processos e cultura
organizacional para todos os stakeholders. Precisarão
ir muito além dos relatórios tradicionais e endereçar
aspectos como sustentabilidade e governança em
relação aos aspectos tributários.

Prestar contas de modo transparente é
crucial, mas só transparência é pouco;
é necessário estabelecer um diálogo denso
e constante com todos os interessados, que
vai além da mera divulgação de informações

Prestar contas de maneira transparente
é crucial para criar confiança e modificar
a percepção dos stakeholders e do
mercado sobre o negócio. No entanto,
apenas transparência não é suficiente.
Demonstrar boas práticas de governança
envolve o estabelecimento de um diálogo
denso e constante com todos os interessados,
que vai além da divulgação de uma ampla
gama de informações.
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A 19ª Pesquisa Anual com CEOs da PwC, realizada
no mundo inteiro, mostrou que os stakeholders que
mais impactam as organizações são os clientes ou
consumidores, seguidos pelos governos e agências
reguladoras. A pesquisa também mostrou que 27%
dos 1.409 CEOs entrevistados acreditam que os
stakeholders buscam, no relacionamento com uma
marca, algo além de preço e funcionalidade. Quando
indagados sobre quais barreiras as empresas que
comandam enfrentam para atender às expectativas dos
stakeholders, 24% responderam: falta de informações
sobre o que eles querem ou esperam das organizações.
Além dos números
É preciso enxergar além dos números, no entanto.
Os stakeholders demandam informações sobre
resiliência, sustentabilidade dos negócios e o que
a empresa faz para melhorar e garantir a geração
de valor no futuro. Mesmo os resultados bons e
consistentes passam por um rigoroso escrutínio e
questionamentos. Há uma pressão constante no
mercado para a divulgação de ainda mais informações
relativas a uma quantidade mais ampla de áreas
ou a aspectos que vão muito além dos resultados
financeiros de curto prazo.

Os relatórios corporativos – internos e
externos – têm evoluído para refletir essas
mudanças, tornando-se mais holísticos e
integrados, mas há receio em adotar padrões
ainda não experimentados
Desafios de governança percebidos pelos líderes

67%

dos CEOs
já se concentram
em criar valor para
um grupo ampliado
de stakeholders

71% dos

24%

dos
CEOs precisaram
fazer esse tipo
de ajuste nos
últimos três anos

CEOs farão isso
em cinco anos

45%

dos CEOs
sempre mudaram
os propósitos da
organização para
refletir as expectativas
de um grupo ampliado
de stakeholders

27%

dos CEOs
acreditam que os
stakeholders buscam
algo além de preço
e funcionalidade no
relacionamento
com uma empresa

24%

disseram não ter
informações sobre
o que eles querem
exatamente

Dados da 19ª Pesquisa Anual com CEOs da PwC, de 2016
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Os relatórios corporativos – internos e externos – têm
evoluído para refletir essas mudanças, tornando-se
mais holísticos e integrados. Para isso, as empresas
estão desenvolvendo novas estruturas e padrões e
avaliando novos conjuntos de dados que permitam
medir e comunicar o desempenho.

E se, em vez de fornecer um relatório sobre
o desempenho da organização baseado
em critérios, formos capazes de oferecer
análises que permitam às pessoas olhar
além dos números e decidir por si o grau de
confiança que depositam nas informações?

Mas, se, de um lado, a divulgação de informações
sobre a gestão dos diferentes aspectos da criação de
valor é essencial para a construção de confiança com
as partes interessadas, de outro, há receio em adotar
padrões ainda não experimentados. Tanto interna como
externamente, há dúvidas sobre a real utilidade das
informações e sobre o nível de detalhamento necessário.

As empresas precisam ser mais
transparentes sobre a forma como fazem
a mensuração, a gestão e a comunicação
de seu desempenho e dos resultados e
assim ampliar a confiança nas informações
reportadas. Precisamos buscar formas
para que a percepção de confiança seja
inquestionável. Não é um desafio fácil.
Ser bem-sucedida nesta iniciativa será
determinante para a sobrevivência e o
sucesso dos negócios. n

Temos de manter e ampliar a confiança no que é
divulgado durante a transição para a nova forma
de comunicação. A questão é: “Como?”. A maneira
tradicional, pelo menos em relatórios financeiros,
é por meio da auditoria. Porém, considerando a
amplitude de informações demandadas, o atual
modelo impõe uma série de desafios.
Fundamentalmente, o atual modelo pressupõe
a existência de critérios robustos, constantes e
apropriados que podem ser aplicados para avaliar
um aspecto da gestão – e esses parâmetros têm de
produzir resultados substantivamente comparáveis.
As informações não têm de ser necessariamente sobre
aspectos tangíveis para serem confiáveis, mas é preciso
saber quão intangíveis elas são.
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case setorial – energia

A indústria que
precisa se reinventar
O setor energético está passando por mudanças
conjunturais e estruturais. As empresas do setor
têm de se adaptar ao novo cenário – ou correm
o risco de sair do mercado. Quem está pronto
para o desafio?
No final do século 19, o norte-americano
Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica.
Não demorou e a inovação começou a
substituir a iluminação alimentada por
querosene – um processo esperado, já que a
eletricidade era mais eficiente. No entanto, a
mudança foi péssima para os produtores de
querosene, entre eles John D. Rockefeller, o
bilionário magnata que dominava o setor de
petróleo. Parecia o fim de um império. Em vez
de lutar contra a nova tecnologia, Rockefeller
aceitou a realidade – que a eletricidade
tinha chegado para ficar – e tratou de buscar
um novo mercado. Investiu em pesquisa e
descobriu que um descarte de laboratório era
muito eficiente para alimentar motores de
combustão: a gasolina.
Esse exemplo mostra como é importante
um empresário saber mudar a rota de sua
companhia quando as condições de mercado
exigem e deve servir de inspiração para os
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CEOs brasileiros da indústria energética. Afinal, o setor
vem se alterando significativamente, na esteira de uma
série de megatendências e disrupções [veja quadro na
página 35], de tal modo que quem se mantiver apegado
às práticas antigas corre o risco de desaparecer.
Algumas tendências estão virando realidade em um
grupo de países e devem mudar a maneira como
produzimos e consumimos energia. Novos modelos de
negócio tendem a surgir na produção e distribuição,
fomentados por inovações tecnológicas e mudanças
no perfil do consumidor. “Vamos enfrentar a maior
mudança que a indústria de energia sofreu em seus
cem anos de existência”, diz Arthur Ramos, sócio da
PwC Strategy& e líder de Oil & Gas e Power Utilities.
No Brasil, dois fatores são responsáveis pelas principais
disrupções no setor: legislação e tecnologia. O primeiro
decorre da mudança na lei que permite a autogeração
de energia, ou seja, os consumidores vão poder produzir
a energia que utilizam; a rede de distribuição passa a ter
a função de “suporte”. “O consumidor deixa de ter papel
passivo para atuar como produtor”, afirma Ramos.
O segundo fator é provocado pelo desenvolvimento
do mundo digital, que está alterando a forma como as
concessionárias se relacionam com os usuários. Uma
das principais novidades nesse front é o fim de um
mercado que sempre foi naturalmente monopolista; o
comprador poderá escolher seu fornecedor. “Também
haverá cada vez mais possibilidades de ofertas de novos
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O monopólio natural do setor
energético vai acabar quando
o consumidor conseguir produzir
e vender energia

conversado com a Aneel e percebo que eles
estão abertos a esse tipo de mecanismo.”
Quando isso ocorrer, a tendência é o
consumidor produzir, cada vez mais, parte
da energia que consome.

Arthur Ramos
Sócio da Strategy&
e líder de Oil & Gas e Power Utilities

serviços, produtos e planos de tarifas diferenciados”,
diz Ramos. “A sobrevivência das empresas do setor
dependerá crescentemente de como elas vão se adaptar
a essas disrupções.” Em breve, por exemplo, será
possível consumir energia apenas de fontes renováveis,
como o vento ou o sol, se o consumidor assim o desejar.
De acordo com o sócio da PwC Strategy&, esse novo
cenário não demora muito: deve estar plenamente
desenvolvido em dez anos. A parte legal da autogeração
de energia está avançando. A Resolução 482 da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), de 2012, já
autorizou a implementação do net metering, tecnologia
que mede a entrada e a saída de energia. Ela abre espaço
para que o consumidor produza a própria energia – por
meio de painéis solares, por exemplo – e, mais do que
isso, que “devolva” ao sistema a produção excedente.
Só não é possível ainda vender o excedente, devido
às características do setor energético brasileiro,
totalmente centralizado. O consumidor pode apenas
registrar a energia extra em uma conta e descontá-la
do consumo seguinte. Mas isso deve mudar.
“Não posso precisar quando, mas a regulamentação
da venda de energia pelo consumidor acontecerá”,
garante Roberto Corrêa, sócio da PwC Brasil. “Tenho

Essas mudanças ocorrem em um momento
crítico para a indústria de energia no país; as
distribuidoras se encontram descapitalizadas
e as geradoras passam por problemas de
fornecimento devido à seca de 2015. “A
indústria deveria estar olhando para essas
tendências, mas está lidando com uma crise
profunda de curto prazo”, diz Corrêa.
Ascensão das novas tecnologias
O desenvolvimento pleno das novas
possibilidades depende de maior
aproveitamento das fontes de energia
alternativas, como a solar e a eólica. Por
isso, o recente veto do governo à entrada de
novas tecnologias renováveis nas diretrizes
do Plano Plurianual foi recebido com
estranheza pelo mercado. “O governo não
deveria ter modificado o investimento em
energias alternativas”, afirma Corrêa. “Temos
de investir em novas fontes para resolver os
problemas que ocorrem hoje, como o uso de
termelétricas caras e poluentes.”
O interessante é que, a despeito do veto, uma
das maiores produtoras privadas do Brasil, a
Votorantim Energia, vem investindo em fontes
eólicas e pretende ampliar a comercialização
para terceiros. Seu projeto piloto, Ventos do
Piauí, tem capacidade de geração de 206
megawatts – 90% destinados ao mercado
regulado e 10% para comercialização em
regime de autoprodução para terceiros. “Nosso
foco é ampliar a gama de produtos e a base
atual de clientes externos, que hoje chega a
120”, conta Fabio Zanfelice, diretor-presidente
da Votorantim Energia.
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Novas tecnologias renováveis
As fontes de energia alternativas, como a solar e a eólica, que até há
pouco tempo eram muito menos competitivas do que as tradicionais,
como a hidrelétrica e a termelétrica, começam aos poucos a
competir em igualdade. No Brasil, a eólica é a fonte que apresenta
melhor competitividade na macrogeração de energia, e avanços na
tecnologia fotovoltaica devem resultar em maior produtividade e
menores custos também dos painéis solares, acelerando a adoção da
energia solar nos próximos anos – principalmente na microgeração
(produção doméstica e em pequenas empresas).
A geração descentralizada, com o consumidor produzindo a energia
que consumirá, já é realidade em vários países e coloca em xeque
o atual modelo do setor, marcado pela produção e distribuição
oligopolista. A legislação brasileira ainda é incipiente nesse aspecto,
mas a sinalização é na mesma direção. Tudo indica que, no médio
prazo, todos poderemos colocar um painel solar no telhado, produzir
a própria energia e vender o excedente se quisermos.

Roberto Corrêa
Sócio da PwC Brasil

Outra tecnologia que está se popularizando no Brasil é o smart grid.
O aparelho permite ao usuário saber o melhor momento de utilizar a
eletricidade da rede, favorecendo o uso mais racional de energia.

Divulgação

O advento do mundo digital
mudou a forma como as
empresas do setor se relacionam
com os consumidores

Fabio Zanfelice
Diretor-presidente da
Votorantim Energia
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Zanfelice tem consciência da necessidade de mudanças
no atendimento ao cliente que o novo cenário está
impondo. “Com o amadurecimento do mercado, a
comercialização de energia tem apresentado margens
decrescentes, e é vital oferecer novos produtos, como
gestão de energia, flexibilidade e opções de eficiência
energética”, diz. “O uso consciente de energia pode
ser um produto a ser oferecido pelas distribuidoras.”
Para Corrêa, “as empresas distribuidoras vão ter de se
transformar e começar a vender novos produtos e não
apenas energia para poder sobreviver em um futuro de
geração distribuída”.
Os aumentos das tarifas de energia elétrica ocorridos
desde 2015 trouxeram algo positivo, apesar dos efeitos
deletérios na economia: o alinhamento das perspectivas
do setor em relação às novas tecnologias e ao incipiente
mercado de comercialização de energia. “O payback
de um investimento em microgeração de energia solar
caiu de uma média de sete a dez anos para a faixa de
cinco a sete anos, boa parte devido ao aumento de 50%
das tarifas em 2015”, afirma a presidente-executiva da
ABEEólica, Elbia Gannoum. O aumento das tarifas do
mercado regulado também criou uma expectativa de
crescimento de vendas de energia no mercado livre
para a Votorantim Energia.

Modelo de transformação energética da PwC

Que megatendências vêm
impactando o setor
de energia?

Quais disrupções
afetam o setor?

Avanços
tecnológicos

Comportamento
do consumidor

Mudanças climáticas e
escassez de recursos

Mudanças
demográficas

Deslocamento do
poder econômico

Competição

Modelo de serviços
de produção

Canais de
distribuição

Urbanização
acelerada

Governo e
regulação

Dinâmica da disrupção
O que isso pode significar
para os modelos de
mercado futuros?

Que transformações são
necessárias para que
surjam modelos de negócio
novos e mais adequados?

Comando e
controle verde

Objetivo

Geração
ultradistribuída
Modelo de
negócio

Sistemas locais
de energia

Modelo/recursos
operacionais

Modelo
de RH

Super-rede
regional
Desempenho
financeiro

Surge uma nova empresa de energia e serviços públicos

Fonte: https://www.pwc.com.br/pt/10minutes/assets/2015/pwc-10minutos-transformacao-energetica.pdf
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Tarifas maiores, regulamentação adequada, maior
consciência em relação ao meio ambiente – todos esses
fatores apontam o início de uma nova era de produção
descentralizada de energia renovável no Brasil. Mas
há um entrave: os custos. “A tecnologia ainda é cara,
e isso precisa ser solucionado”, diz Gannoum. Uma
saída apontada por ela é o financiamento público para
baratear a nova tecnologia.
No entanto, apesar de toda essa situação, as empresas
do setor não podem esperar o cenário se estabilizar para
começar a criar estratégias para lidar com as novidades.
“Elas precisam se adaptar às mudanças desde já”, afirma
Ramos. Para Corrêa, os grandes players sabem que
precisam se reinventar. “Se deixarem as oportunidades
passar, novos competidores aparecerão para aproveitálas”, observa, citando a possibilidade de uma companhia
que seja de outro segmento e altamente inovadora, como
o Google, entrar no mercado. n
Elbia Gannoum
Presidente-executiva da ABEEólica
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Food Trust como
vantagem competitiva
As empresas alimentícias podem transformar em
oportunidade de diferenciação o que tem sido
encarado como ameaça: as novas leis que aumentam
a responsabilidade de fabricantes e distribuidores
de alimentos.
Por Ana Malvestio e Daniela Coco, da PwC Brasil
A indústria de alimentos nunca enfrentou
tantos desafios. Noções básicas sobre
o comércio e o fornecimento de
produtos estão sendo testadas à medida
que a globalização e as cadeias de
abastecimento, cada vez mais complexas,
revelam riscos associados à segurança e
à confiabilidade dos alimentos em escala
industrial. E não são apenas empresas
pequenas ou pouco sofisticadas que estão
se sentindo vulneráveis a ameaças na
cadeia de valor alimentar. Um breve olhar
sobre as manchetes de jornais de diversos
países revela um panorama consistente
dos riscos que afetam até mesmo as
empresas mais respeitáveis.
Casos como o de cascas de amendoim e
de amêndoa detectadas em temperos à
base de cominho levaram à retirada de
dezenas de produtos das prateleiras dos
supermercados nos Estados Unidos e
na Europa. Produtos congelados à base
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de frutas silvestres foram recolhidos na Austrália
devido a temores de contaminação por hepatite A. E
“ecoterroristas” têm chantageado a Nova Zelândia
e sua indústria de laticínios com a ameaça de
envenenar o leite infantil e outros tipos de leite em
pó. Enquanto isso, na Europa, os desdobramentos da
venda de carne de cavalo em lugar de carne bovina
moída continuam a afligir a indústria. No Brasil,
acompanhamos ocorrências como a adulteração
de leite, relatos de corpos estranhos em alimentos
industrializados ou ainda a presença de substâncias
químicas em limite superior ao permitido.
A estimativa da Organização Mundial da Saúde
(OMS) de que doenças causadas pelo consumo de
água e alimentos contaminados matem 2,2 milhões
de pessoas por ano e o fato de três quartos das
empresas de alimentos registrarem pelo menos um
evento perturbador por ano, segundo o Business
Continuity Institute, são motivos indiscutíveis para
que governos ao redor do mundo aumentem seu foco
na regulamentação da indústria de alimentos.

Cordel Imagens

Com a gestão de riscos de fraudes
ao longo da cadeia de alimentos,
a empresa consegue identificar,
avaliar e aumentar a resiliência
dos diversos elos

crescimento das importações provenientes de regiões nas
quais as normas de segurança ou a aplicação das leis são
mais fracas. É isso que a FSMA pretende resolver.
A nova lei concede à agência reguladora dos alimentos
nos EUA (a FDA, na sigla em inglês) uma vasta e
reforçada gama de poderes de controle, tais como o
direito de pedir o recall de alimentos contaminados e
responsabilizar todos os participantes de cada etapa
da cadeia de abastecimento. A nova lei altera o regime
de segurança dos alimentos, mudando o foco do
ambiente regulatório de “responder aos incidentes”
para “prevenir os incidentes”. Com isso, as organizações
precisam tomar medidas preventivas adicionais.
Daniela Coco
Gerente da PwC Brasil
e especialista em Agribusiness

As falhas associadas às questões de
segurança dos alimentos fazem com que
os governos aumentem seus esforços
de regulação, os quais usualmente são
complementados por maior fiscalização,
sanções, multas e penalidades. Não
surpreende que o aumento de regulação
seja motivo de preocupação. A 19ª Pesquisa
Global com CEOs, da PwC, mostrou que
79% dos líderes executivos estão mais
preocupados com os impactos negativos das
novas regras e as ameaças que elas podem
representar para os negócios, como
o aumento dos custos de produção.
A mais importante reforma a afetar a
indústria global de alimentos em décadas
é a Lei de Modernização da Segurança dos
Alimentos (FSMA, na sigla em inglês), que
foi promulgada nos Estados Unidos em
2011 e entrou em vigor no ano passado.
Duas tendências-chave contribuíram para
tornar as cadeias de abastecimento mais
vulneráveis a problemas tanto nos EUA
como em outras economias desenvolvidas: a
centralização da produção e da distribuição
de alimentos em poucos países e o rápido

Uma parte muito importante da legislação destinase a empresas que exportam para os EUA, uma vez
que dá autoridade à FDA de garantir que os produtos
importados pelo país cumpram as mesmas normas
de conformidade que os alimentos lá produzidos. Isso
significa que, se não atender às normas regulatórias
dos EUA, um produto pode ser barrado na fronteira.
A FDA estima que cerca de 15% de todos os alimentos
consumidos nos EUA são importados, entre eles
60% das frutas e dos legumes frescos; portanto, os
impactos da nova regulamentação terão amplo alcance,
inclusive para o Brasil.
A FSMA terá um efeito cascata, elevando os padrões
das cadeias de abastecimento de todo o mundo.
Sediadas nos EUA ou não, as empresas precisam estar
familiarizadas com essas exigências caso forneçam
qualquer produto alimentar para o país. As companhias
norte-americanas deverão buscar melhorar a visão de
suas cadeias para reforçar sua conformidade às regras
e, assim, tranquilizar os clientes.
Embora lidem com uma vasta gama de demandas, as
empresas alimentícias reconhecem a necessidade de
transparência em suas cadeias de abastecimento para
atender a essas novas normas regulatórias; isso as
fará mais confiáveis aos olhos dos consumidores. No
entanto, adequar-se à mudança regulatória é apenas
o começo: conquistar confiança exige muito mais. A
legislação só define regras mínimas; os consumidores
esperam que o alimento que adquirem seja seguro
e tenha alta qualidade – expectativas que tendem a
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crescer à medida que se ampliam o conhecimento,
a consciência e as exigências sobre a origem dos
alimentos, o bem-estar animal e a sustentabilidade
da produção, entre outros temas.
A boa notícia para as empresas é que esses movimentos
não precisam ser vistos como iniciativas que aumentam
a complexidade e os custos para a cadeia de alimentos.
Se os executivos enxergarem o enfrentamento do
desafio como um investimento estratégico, com
vista à perenidade do negócio e de sua marca, isso
pode se tornar uma de suas vantagens competitivas
no mercado. Não ter reclamações e recalls, garantir
transparência e rastreabilidade, saber mapear riscos
de fraudes e gerenciar crises podem ser geradores de
receita para as organizações.

Ana Malvestio
Sócia da PwC Brasil e líder de Agribusiness

Um panorama nacional
No Brasil, um elevado número de consumidores é atingido pelos problemas de
confiabilidade, transparência e segurança que podem ocorrer ao longo da cadeia
de alimentos. Entre 2002 e 2015, as estatísticas sobre recalls compiladas pelo
Procon mostram que o setor de alimentos e bebidas teve de recolher cerca de
50 milhões de itens impróprios para consumo, o que representa perto de 38% do
total de produtos recolhidos no país no período.
Produtos recolhidos em recalls no Brasil
(2002-2015)
Produtos para a saúde

0,2%
0,3%
0,1% 1,2%
3,1%

Higiene e limpeza
Veículos

8,7%
8,9%

Alimentos e bebidas

Produtos infantis

39,8%

Informática

Esse número é inferior somente ao registrado pelo
segmento de produtos para a saúde, que no mesmo período
recolheu aproximadamente 52 milhões de itens, ou cerca
de 40% do total. A repercussão só não é a mesma que
a da indústria automobilística, por exemplo, porque as
campanhas de recalls desta são alvo de maior cobertura da
mídia. No entanto, com as novas determinações impostas
pela Anvisa por meio da RDC 24/2015, a divulgação dos
problemas deve mudar de patamar, aproximando-se do
que ocorre no exterior e em outros setores de atividade.
A regulamentação do setor de alimentos e bebidas ainda
é falha. O Brasil possui alguns programas de certificações
e de controle de qualidade de amplo reconhecimento na
indústria, mas trata-se de iniciativas localizadas, que não
conseguem garantir a integridade do produto no caminho
até a mesa do consumidor. Entre essas iniciativas, merecem
menção, por exemplo, o selo Pró-Amendoim, que certifica
que o produto não contém aflatoxinas, que podem causar
câncer de fígado. A norma ISO 22000, que assegura a
integridade na cadeia de alimentos, também já é adotada.

Peças e acessórios automotivos

37,7%

Eletrodomésticos e eletrônicos
Outros

Fontes: Agência Brasil (2015), Anvisa (2015), Food Safety Brazil (2014 e 2015),
Idec (2015), MPSP/CAO (2015), O Estado de S. Paulo (2012) e Procon (2015)
Adaptado por Agribusiness Research and Knowledge Center.
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Não há dúvida de que, mais cedo ou mais tarde, a mudança
acontecerá; o ritmo vai variar conforme os segmentos
da indústria e os países para onde estes exportam. Por
exemplo, na fruticultura, com significativo volume
de exportação para os Estados Unidos e a Europa, as
transformações tendem a ser mais rápidas. Já o setor de
grãos, que exporta em larga escala para a China, deve
converter-se mais lentamente aos novos requisitos.

A formatação da abordagem,
por Ana Malvestio
Foram muitas as reuniões, planejamentos e iniciativas
que nos levaram ao desenvolvimento do framework
Food Trust como está concebido hoje.
Algumas abordagens específicas já existiam na
PwC global, como os serviços de Supply Chain Risk
Management (SCRM) e os de Sustainable Business
Solutions (SBS), mas o framework foi um trabalho
novo, liderado pela PwC da Nova Zelândia.

A cadeia de produção de alimentos foi identificada
como uma das que seriam mais impactadas pelas
megatendências que a PwC delineava – urbanização
crescente, aumento de renda, escassez de recursos,
mudanças climáticas e demográficas, avanços
tecnológicos – e esse problema, que atinge todos, nos
levou a um compromisso ainda maior com a solução.
O Food Trust também teve de passar por um robusto
processo de desenvolvimento de business case, com
estudos focados nos Estados Unidos.

Como é possível transformar o que hoje é
temor em um investimento estratégico?
Na avaliação da PwC, uma organização faz
isso quando adota uma postura proativa
e holística, e não só ações reativas a
problemas de fraudes, contaminações
de alimentos ou rupturas na cadeia de
abastecimento, ou seja, quando não se
limita a agir depois de um problema.
A abordagem da PwC batizada de “Food
Trust” faz isso, criando valor para a
empresa ao mesmo tempo em que
permite a adequação às exigências das
autoridades regulatórias, dos clientes
corporativos e dos consumidores finais.
Podemos pensar a abordagem em sete
dimensões principais: construção de
confiança, gestão de fraudes, estratégias de
crescimento, desenvolvimento de sistemas
de rastreabilidade, análise regulatória,
gerenciamento de crises e construção de
integridade na cadeia de valor.
Em primeiro lugar, o Food Trust vai muito
além de garantir a segurança dos alimentos,
que é comprometida toda vez que uma
empresa, intencionalmente ou não, deixa
de seguir todos os requisitos da legislação
do setor. A abordagem abrange também
a segurança alimentar, garantindo uma
produção de qualidade capaz de atender
à demanda da população de um país sem
depender de importações e, portanto,
sem sujeitar-se a eventuais crises de
abastecimento fora de seu controle.

Em segundo lugar, o Food Trust parte do princípio
de que o negócio só será efetivamente confiável
quando estiverem cobertas todas as etapas da
complexa cadeia produtiva, pois o setor de alimentos
é bem fragmentado. Assim, o Food Trust inclui
desde a produção primária da agricultura e pecuária
até o comércio atacadista e varejista, passando
pelo processamento dos alimentos, armazenagem
e transporte. Os objetivos pretendidos são claros:
satisfazer governos e consumidores, construir uma
cadeia produtiva mais transparente e confiável e
garantir a competitividade das empresas.
Uma abordagem estratégica como o Food Trust, que
vá da produção até a mão do consumidor, em alguns
casos envolvendo cadeias muito grandes e complexas,
pode significar um custo elevado. Como as empresas
brasileiras lidarão com isso?
A resposta começa pela mudança de mentalidade.
Os executivos do país precisam entender a confiança,
a transparência e a credibilidade ao longo da cadeia de
alimentos como investimento estratégico, com vista à
sustentabilidade do negócio e da marca.
A abordagem Food Trust ainda tem a vantagem de
permitir o esforço em etapas. É possível trabalhar com as
principais necessidades da empresa de alimentos em um
momento e só depois estabelecer outras prioridades. n

tendência ceo 43

Autor de diversos livros e professor de
Filosofia da PUC de São Paulo e da FAAP

personalidade

O filósofo midiático

44 ceo personalidade

Cordel Imagens

Luiz Felipe Pondé

Se fosse um negócio, a carreira de Luiz Felipe Pondé teria muitos
dos elementos do que se considera uma boa gestão: competência
essencial, benchmarking, definição de um mercado específico,
foco, bom timing, trade-offs, execução e até responsabilidade
social. Em entrevista à CEO Brasil, o professor de Filosofia e
escritor relembra sua carreira e avalia o mundo corporativo

O dramaturgo Nelson Rodrigues dizia que toda
unanimidade é burra. Talvez seja um exagero. Alguém
poderia dizer que, se não chega a ser burra, toda
unanimidade é chata. Não tem mesmo graça quando
todo mundo concorda sobre tudo. E, por isso, é salutar,
de tempos em tempos, aparecer uma figura pública
que contesta a opinião da maioria e foge do chamado
politicamente correto. Hoje, poucas pessoas fazem isso
de forma tão incisiva quanto o filósofo Luiz Felipe Pondé.

“As pessoas da atualidade têm medo
de dizer o que realmente pensam;
são todas corretinhas”
O pernambucano se tornou conhecido por polemizar
sobre temas como homossexualidade, feminismo,
racismo, religião e política – assuntos que explodem
com uma fagulha e Pondé entra com TNT quando os
aborda em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo e em
participações no telejornal noturno da TV Cultura.
A competência essencial do autodeclarado polemista
é a coragem, que, em termos filosóficos, costuma ser
descrita como virtude. Ele se destaca por ter a coragem
de falar o que muitos não querem ouvir. Precisou da
mesma coragem com que ataca o pensamento da classe
média para se tornar quem é.
Pondé estava destinado a ser médico como o pai e o avô,
porém abandonou o curso, na Universidade Federal da
Bahia, no quinto ano, para estudar Psicanálise, e, depois,

cursou Filosofia – formou-se pela Universidade
de São Paulo (USP) em 1990. “Tinha vida
‘garantida’ na medicina, mas recomecei tudo”,
diz ele, que dá aulas na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP) e na Fundação
Armando Álvares Penteado (FAAP).
No final dos anos 1980, Pondé começou
a flertar com a ideia de se tornar uma
figura pública. “Entendi que o trabalho
da filosofia deve ser feito não só na sala
de aula, mas também no espaço público,
que hoje é a mídia.” Então, delineou seu
objetivo: escrever na “Ilustrada”, o caderno
cultural da Folha de S.Paulo. Escolheu um
role model, com quem fez um benchmarking
informal – o jornalista e polemista Paulo
Francis (1930-1997). Nas décadas de 1970
e 1980, era nas páginas da “Ilustrada” que
Francis escrevia. Pondé teve sucesso no
empreendimento: em 2008, ganhou sua
coluna na Folha. Seus textos podem ser
lidos às segundas-feiras e costumam ter
grande repercussão.
Estratégia diferenciada
Pondé, que é casado desde os anos 1980 com
uma psicanalista e pai de dois filhos adultos,
focou um mercado muito claro: confrontar
o politicamente correto. “As pessoas hoje
têm medo de dizer o que realmente pensam;
são todas corretinhas.” Ele propôs combater
esse medo. Sem falsa modéstia, o filósofo vê
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“Sou encantado com o que podemos chamar
de ‘virtudes positivas’ – a esperança, a coragem,
a confiança –, porque acho que, embora raras,
elas é que movem o mundo”

seu trabalho como um serviço público essencial, porque,
segundo ele, “o pensamento politicamente correto semeia
covardia, preguiça e mau-caratismo”.
O esforço para executar a estratégia é grande, tanto do
ponto de vista do preparo como da produção. Pondé
obteve títulos acadêmicos internacionais – seu doutorado
e seu pós-doutorado foram feitos, respectivamente, nas
universidades de Paris e USP, e na de Tel Aviv. Fora as
aulas que ministra, sua produção inclui 12 livros, cerca
de 390 colunas de jornal semanais desde 2008, cerca de
250 participações na TV e a orientação de 66 dissertações
de mestrado e teses de doutorado. As palestras para
executivos chegam a 15 por mês.
O timing de sua estratégia não poderia ter sido melhor: o
período da popularização das redes sociais. Segundo
o filósofo, essas novas plataformas de interação
virtual promovem o que ele chama de “ditadura do
politicamente correto”: um grupo impõe posições sobre
temas controversos que seriam as únicas corretas e
reprime o debate ao rejeitar quaisquer ideias diferentes.
Pondé diz que o efeito é a supressão do “pensamento
autêntico”. Ele tomou para si a missão de apresentar
opiniões que fogem desse “consenso”. Isso o diferenciou.
“Enquanto a maioria que escreve quer fazer um mundo
melhor, eu quero fazer as pessoas pensarem.”
Como toda boa estratégia diferenciadora, a de Pondé
incluiu trade-offs. Um deles é que, ao tomar para si a função
de combater a visão “politicamente correta”, ele se expôs
a críticas de diversos setores, ou seja, ganhou centenas
(ou milhares) de desafetos. “No começo eu sofria com as
críticas recebidas”, diz. “Mas sou focado nas coisas práticas
da vida e hoje não sobra tempo para me preocupar.”
Por fim, a diferenciação estratégica de Pondé também
veio com seu estilo de escrever – irônico e provocador. Se
o tom insosso dos tempos atuais tira o sabor dos textos,
sua liberdade com as palavras o favorece. Mesmo quem
discorda veementemente dele (e não são poucos) pode se
sentir compelido à leitura de seus textos – nem que seja
para buscar formas de rebatê-lo.
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Abordagem múltipla
Multidisciplinar por definição, Pondé opina
sem medo sobre as mais diversas questões
e reúne em seus textos reflexões diversas.
A filosofia é sua base, complementada
pelo pensamento de quatro importantes
figuras: Nelson Rodrigues, o escritor Fiodor
Dostoievski, o pai da psicanálise, Sigmund
Freud, e o naturalista Charles Darwin.
“Cada um em sua área, esses quatro nos
ajudam a olhar no espelho de uma forma
um pouco menos ilusória”, diz. “Freud fala
da ideia de uma mente que não controla a
si mesma plenamente e, portanto, impõe
limites à autonomia da razão. Darwin relata
essa ópera magnífica que é a evolução das
espécies; é simplesmente incrível entender
mulheres que davam à luz há 150 mil anos –
essas foram nossas verdadeiras heroínas.”
De Dostoievski ele destaca a enorme
sensibilidade. “Gosto de sua percepção aguda
do niilismo contemporâneo, do esvaziamento
dos valores, do relativismo entre certo e
errado.” E Nelson Rodrigues? “Nelson foi um
especialista na natureza humana. Mostravanos que ‘o desejo é triste’, porque ninguém
nunca consegue realizá-lo por completo, e
que ‘dinheiro compra até amor verdadeiro’.”
Autoconhecimento
Quando perguntado sobre sua religião,
Pondé costuma se definir como um “ateu não
praticante” ou “ateu místico”. Mas ele rejeita
a ideia de que negar a existência de uma
divindade seja um gesto de superioridade
intelectual. “Não acho que os ateus sejam
mais inteligentes do que os outros. Ao
contrário: ser ateu é muito fácil, não é
resultado de um esforço filosófico como a
maioria pensa. Acho mais elegante a ideia
de que existe um Deus absoluto.” De certo
modo, o professor confessa que gostaria de
acreditar em milagres. “Por exemplo, entendo
que a misericórdia é quase um milagre neste
mundo, uma vez que tudo o que ele produz é
competição, violência e insegurança.”

Cordel Imagens

O mundo corporativo e a confiança
A pedido da CEO Brasil, Pondé faz uma
reflexão sobre o mundo corporativo e a
confiança, tema do centenário da PwC Brasil.
Para isso, utiliza suas principais ferramentas
– a provocação e a multidisciplinaridade – e,
obviamente, foge do discurso pasteurizado.
Ele destaca que “o mundo corporativo é
uma espécie de nervo da sociedade, por ser
ele que gera riqueza”, e diz que a coragem,
especialmente dos líderes, precisa trabalhar a
favor da empresa. Pondé não tergiversa: “Se o
chefe for covarde, inseguro ou inconsistente,
tenderá a semear covardia, insegurança ou
inconsistência. Já se for uma pessoa que gosta
de arriscar, que reconhece em uma pessoa
mais jovem a capacidade de produzir mais e
resolver problemas mesmo que seja uma figura
antagonista, aí a organização tem mais futuro”.

Quanto à confiança, Pondé afirma que ela “não nasce
por decreto”, a despeito de que haja quem pense assim
em muitas empresas. “Não consigo fazer com que você
confie em mim porque mandei você confiar em mim. Ao
contrário: quando alguém enuncia as próprias virtudes,
já as perdeu. Se for eu a lhe dizer que sou generoso, você
não acreditará.” Na filosofia, segundo ele, as virtudes de
alguém se criam pelo reconhecimento que outro faz de
seu comportamento.

Segundo o filósofo, é muito comum a figura
corajosa despertar medo nos demais. Isso é
um erro, diz. Para ele, a discordância deve ser
encorajada. “Os negócios e o mercado vivem
muito da capacidade de seus gestores terem
estratégia e imaginarem o que as pessoas vão
querer no futuro. Para isso, às vezes é preciso
haver ideias meio loucas.”

De outro lado, Pondé acredita que a confiança também
é sinônimo de esperança. “Sem esperança e confiança,
ninguém se desenvolve, ninguém se torna razoavelmente
normal. Não sou uma pessoa de muita esperança, mas
sou encantado com o que podemos chamar de ‘virtudes
positivas’ – a esperança, a coragem, a confiança –, porque
acho que, embora raras, elas é que movem o mundo”. n

Inspirar confiança é um imenso desafio, diz Pondé,
porque o mundo não ensina ninguém a confiar nele.
“O mundo é traiçoeiro, falho, premia gente má, não
valoriza esforços longos. Ele nos dá muitos motivos para
desconfiarmos de tudo e para nos tornarmos ressentidos”,
afirma o filósofo, que, em 2014, abordou o tema no livro
A Era do Ressentimento. “O mundo de competição em que
vivemos é fonte natural de desconfiança e ressentimento,
porque alguns vencem e outros perdem.”
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Segundo Luiz Felipe Pondé, é preciso...

... entender que a democracia pode ser tirânica

... enxergar o próprio ressentimento

“[Há uma] tentativa de impedir críticas que reduzam a
vocação também tirânica que a democracia tem como
regime ‘do povo’. O ‘povo’ é sempre opressor, Rousseau
e Marx são dois mentirosos. Mesmo na Bíblia, quando
os profetas de Israel criticavam os poderosos, também
criticavam o ‘povo’, que nunca foi herói de nada.”
Guia Politicamente Incorreto da Filosofia (2012)

“Nietzsche costumava dizer que nós
sonhamos com um sol que se preocupe com
o que a gente sente. E ele dizia que, no final
das contas, quando a gente descobre que o
sol não está nem aí pra nós, que as estrelas
não brilham pra nós, que o mar não existe
pra que a gente nade nele, a gente entra num
desespero que ele chamava de ressentimento.
[...] Do século 19 para cá, o ressentimento
piorou muito. Ele está em toda parte.”
A Era do Ressentimento: Uma Agenda
para o Contemporâneo (2014)

... perder o medo da perda

Cordel Imagens

“Talvez esteja envelhecendo.
Espero fazê-lo bem. No mundo
da tecnologia e do sexo fácil,
talvez este seja um dos maiores
desafios: envelhecer em paz,
perder tudo, começando pelo
corpo e pela alma. Filosofar é
aprender a morrer, diziam os
estoicos, e eles tinham razão:
enquanto não perdemos o
medo de perder tudo, não
começamos a viver.”
A Filosofia da Adúltera:
Ensaios Selvagens (2013)

... tomar o caminho difícil
“Prefiro o caminho mais difícil: refletir por que Deus proíbe,
no quinto mandamento, que nós matemos, enquanto Ele
próprio pode matar e manda matar inúmeras vezes na
Bíblia. Ele chega a matar, inclusive, o próprio filho (ou Sua
versão encarnada) no Novo Testamento. A Ressurreição
posterior não alivia a experiência de medo, dor e morte
do Cristo, pois, do contrário, a Paixão seria apenas uma
sequência de cinema com efeitos especiais.”
Os Dez Mandamentos (+ Um) (2015)
Cordel Imagens

... não querer melhorar o mundo
“A universidade [...] se transformou num projeto contra o pensamento.
Todos são preocupados em construir um mundo melhor e suas carreiras
profissionais. E como quase todas são pessoas feias, fracas e pobres, sem
ideias e sem espírito inquieto, nada nelas brota de grandioso, corajoso ou
humilde. Eu não acredito num mundo melhor. [...] Não confio em quem
quer melhorar o mundo. [...] Acho um mundo de virtuosos [...] um inferno.”
Contra um Mundo Melhor: Ensaios do Afeto (2010)
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“A praga do politicamente correto destrói,
no campo do sexo e do afeto, uma miríade de
relações microscópicas construídas ao longo
de milhares de anos entre homens e mulheres
a fim de dar conta dessa insustentável paixão
que um tem pelo outro.”
Guia Politicamente Incorreto do Sexo (2015)

Divulgação

Divulgação

Divulgação

... tomar cuidado com
o politicamente correto
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O setor de varejo e consumo no Brasil: como enfrentar a crise
O Brasil vive um cenário de baixo crescimento, inflação em alta e desemprego crescente,
que leva ao pessimismo com a economia, impactando diretamente o consumidor e a
confiança das empresas. No entanto, o país continua a representar um grande potencial
para investidores estrangeiros e nacionais. A PwC acredita que, para atravessarem a
crise e merecerem esses investimentos, as organizações precisarão tomar uma série de
medidas que impulsionem o crescimento de suas receitas. Nesse relatório, são identificadas
alavancas de crescimento que podem ajudar as empresas de varejo e consumo no Brasil a
enfrentar o período de turbulência – entre as quais, o foco e o investimento em inovação e a
adoção de novos modelos de negócio que contemplem as mudanças na economia e estejam
alinhados aos desejos e necessidades dos consumidores. São apresentados inspiradores
estudos de caso de empresas de varejo e bens de consumo do Brasil e do mundo inteiro que
já enfrentaram contextos de crise com sucesso.
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Cidades de oportunidade 2016
Qual é o atual desempenho econômico e social dos centros
urbanos mais influentes da atualidade? A PwC pesquisou
30 deles no mundo inteiro, entre os quais São Paulo e Rio
de Janeiro, e responde como eles se saem em três categorias
de indicadores-chave: ferramentas para um mundo em
transformação, abordando fatores como educação e
tecnologia; qualidade de vida; e economia. Londres obteve
a melhor classificação entre as 30 cidades estudadas, mas o
relatório também destaca o aumento da competitividade das
cidades emergentes.
http://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/setoresatividade/servico-governo-setor-publico/2016/pwccidades-oportunidade-6-2016.html

Lições dos líderes digitais
A 7ª pesquisa global sobre QI digital realizada pela PwC
identifica dez comportamentos essenciais que impulsionam o
crescimento digital e conduzem a um desempenho financeiro
mais sólido. Um deles, por exemplo, é o patrocínio da
estratégia digital caber diretamente ao CEO. Outro consiste na
manutenção de relacionamentos ativos com fontes externas,
com a finalidade de obter novas ideias de aplicações de
tecnologias emergentes. Um terceiro tipo de comportamento é
a existência de um roteiro corporativo único informando para
onde a empresa caminha em termos digitais – que abrange
desde processos e competências de negócios até a tecnologia
propriamente dita. Segundo a pesquisa, companhias líderes
em QI digital têm propensão duas vezes maior a um rápido
crescimento de receita e lucros. http://www.pwc.com.br/pt/
publicacoes/servicos/assets/consultoria-negocios/2016/
pwc-7pesquisa-global-sobre-qi-digital.pdf
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