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Sempre em movimento
Na corrida rumo a
um futuro ainda mais
competitivo

O homem que viu o futuro
O estudioso Wolfgang Grulke dá lições
sobre as tendências que devem marcar
o século XXI
Uma revolução no consumo
A internet e as novas relações entre
organizações e seus mercados
Eficiência que leva ao crescimento
As estratégias das pequenas e médias
empresas que mais crescem no Brasil

No ritmo das mudanças

V

ivemos em um mundo regido pela mudança. Da conjuntura
econômica às inovações tecnológicas, dos hábitos de consumo
às relações interpessoais, tudo se move em alta velocidade,
gerando impactos relevantes para negócios de todos os portes
e setores da economia. A distância que separa presente e futuro é cada
vez mais tênue.
Todos os dias, novos equipamentos tecnológicos são lançados, levando o
preço das antigas invenções a cair rapidamente. Ao mesmo tempo, tratando-se
dos hábitos de consumo de mídia, internautas de todas as regiões do mundo
estão, cada vez mais, gerenciando seus próprios meios de entretenimento,
por meio de blogs e redes sociais com os mais diversos perfis.

“Vivemos em um mundo
regido pela mudança.
Tudo se move em alta
velocidade, gerando
impactos relevantes para
negócios de todos os
portes e setores.”

Em meio a esse universo movido pela mudança, as empresas brasileiras se
colocam, sempre mais e com mais destaque, na dinâmica dos mercados
globais, onde inúmeras oportunidades podem ser descobertas, mas também
onde se encontra um ambiente de riscos totalmente novo.
Esta edição de Mundo Corporativo sinaliza que é fundamental, para os
líderes empresariais brasileiros, entender o que nos espera em um futuro
de curto, médio e longo prazos e nos mais diversos ambientes, pois, só
assim, será possível responder e se adequar rapidamente às mudanças, que
continuarão afetando constantemente os negócios.
Quase como uma síntese de todas essas ideias, a matéria de abertura
desta edição traz uma entrevista com Wolfgang Grulke, autor da obra “10
Lessons from the future”. Como parte de um grupo que busca entender, há
mais de 15 anos, as principais tendências que devem marcar este início de
século, Grulke nos dá uma lição do porquê é tão importante estar atento
às mudanças que vão se desenhando à nossa volta, antes mesmo de sermos
afetados por elas.
Boa leitura!
Juarez Lopes de Araújo
Presidente da Deloitte
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O homem que
Às vésperas da comemoração dos dez anos do lançamento do livro
“10 Lessons from the future”, que indicava uma série de tendências
que iriam marcar o início do novo milênio, o estudioso Wolfgang Grulke
vê suas lições entrarem de vez para a reflexão e a realidade
de grandes líderes empresariais.
Por Camila Viegas-Lee, Nova York

O

século XXI começou antes para
Wolfgang Grulke. No ano 2000,
ele lançou o livro “10 Lessons
from the future”, em que trazia
um conjunto de previsões sobre
mudanças que iriam impactar
fortemente as relações humanas e o mundo dos
negócios. Quase dez anos depois de anunciadas, essas
tendências entraram de vez para a pauta de discussão
de líderes empresariais e pensadores. Philip Kotler
e John Caslione, por exemplo, lançaram em 2009,
pela editora Amacon, o livro “Chaotics”. Na obra,
ao tentarem fazer um balanço do recente período
de turbulência econômica, os autores concluem
que estamos vivendo uma era baseada no caos, no
risco e na incerteza e que, para lidar com essa “nova
normalidade”, as empresas devem buscar um modelo
de gestão que admita a desordem como parte da
realidade. Essa “era do caos” é uma das tendências
que Grulke já havia sinalizado ao mundo dos negócios
ainda no início da década.
Parte de um grupo que busca entender o futuro
há quase 15 anos, Grulke prevê uma reedição de
“10 Lessons from the future” para 2010. Em entrevista
à Mundo Corporativo, ele mostra por que quase
todas as lições de sua obra continuam aplicáveis
atualmente e ainda sinaliza como as empresas
brasileiras podem se preparar para se destacar nos
mercados de um futuro que já começou.
Em “10 Lessons from the future”, o
senhor defende que a economia de hoje é
alimentada por informações e ideias, mas
que o conhecimento puro não vale nada e as
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viu o futuro
habilidades são tudo. Quais são as “habilidades”
que realmente importam?
Nós vivemos em um ambiente onde qualquer pessoa,
de qualquer idade, pode acessar informações de modo
instantâneo. O conhecimento em si ficou tão acessível
para quem quer adquiri-lo que, na verdade, se tornou
uma commodity. O que nos diferencia é o que
fazemos com esse conhecimento, como o aplicamos
e com que rapidez o assimilamos.
Nesse sentido, como os governos podem
fazer para que a população desenvolva
essas “habilidades”? Como está o Brasil em
comparação a outros países a esse respeito?
Uma maneira de desenvolver isso é conectar as
pessoas. O governo do Reino Unido, por exemplo,
anunciou que, em 2012, todas as pessoas terão
acesso à banda larga. Porque, se pensarmos bem,
isso é quase uma necessidade humana básica.
As pessoas têm assistência de saúde, habitação e
alimentação, mas, cada vez mais, a comunicação
pessoal está sendo considerada um direito humano.
O governo pode fazer muito disponibilizando banda
larga e coisas do gênero a todos os habitantes – e
estou falando de todos mesmo. Para mim, não se
trata só de proporcionar conhecimento, mas também
da capacidade de comunicar esse conhecimento
a todos. É fundamental criar a infraestrutura
necessária para permitir que as pessoas se tornem
economicamente mais ativas.
Uma das questões-chave no Brasil é a língua.
Qualquer pessoa que fale inglês, mesmo como
segunda língua, tem uma tremenda vantagem
econômica no mundo. Portanto, uma das coisas
que o governo pode fazer é promover o ensino e o
domínio do inglês. A maioria das coisas na internet
está em inglês e as pessoas precisam ter acesso a esse
mundo de informações. Talvez seja necessário criar
uma infraestrutura nacional de ensino da língua para
50% da população brasileira.

Wolfgang Grulke: o futuro já está presente nas transformações que hoje impactam pessoas,
empresas e governos

Outra lição do seu livro diz que os avanços
da biotecnologia têm sido promovidos por
profissionais da informação, não por biólogos,
e que eles trarão impactos econômicos mais
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profundos do que a era digital. Por que isso
acontece?
A razão é simples. Se olharmos para a biotecnologia,
veremos que não se trata tanto de biologia e sim de
processos de informação. Por exemplo, entender o
DNA ou as proteínas que são os blocos construtivos
da indústria biotecnológica é tão complicado que
as pessoas que dominam o setor são aquelas que
conseguem processar informações muito complexas.
O genoma humano, por exemplo, foi decodificado
de forma restrita por profissionais da informação, não
por biólogos. O que estamos dizendo é que, se você
quer ser líder da indústria de biotecnologia, tem de ter
uma excelente indústria de Tecnologia da Informação
(TI). Para países como Estados Unidos, Israel, Reino
Unido e Suécia, que são líderes em TI, dominar a
biotecnologia é mais fácil. O aspecto interessante
é que esses países têm ótimo domínio do inglês. O
setor de software foi, na verdade, uma revolução da
língua inglesa e é por essa razão que o Japão nunca
participou desse movimento. As limitações da língua
japonesa não lhes permitiram se tornar líderes do
setor de informação. Da mesma forma, acreditamos
que países como o Japão não se tornarão líderes da
indústria de biotecnologia, pois são aqueles com
grandes habilidades em TI e no processamento de
informações, bem como em inglês, que tendem a
liderar esse setor.

“Já existem empresas desenvolvendo
equipamentos que poderemos ter para
‘baixar’ uma camiseta e fabricarmos
em casa. Essencialmente, tudo o que
faremos será circular informações e
fabricar localmente. É uma importante
revolução que está nascendo.”
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A indústria da biotecnologia deverá ser muito maior
do que a de informática. O tamanho desse setor
será superior a US$ 2 trilhões nos próximos cinco
ou seis anos. É, portanto, um mercado que cresce
maciçamente em todo o mundo. E ela é mais
importante do que a de TI em termos comerciais e
econômicos porque afeta tudo, da fabricação de um
computador biológico à decodificação dos genes
que causam o câncer ou à medicina personalizada.
Por exemplo, atualmente, todos os laboratórios
farmacêuticos ganham dinheiro com remédios de
grande sucesso comercial, mas, provavelmente, dentro
de dez anos, eles não existirão e as pessoas farão
um mapa de DNA para que cada medicamento seja
desenvolvido na hora, de acordo com o seu perfil
genético. Além disso, como as pessoas viverão mais
e de forma mais saudável, todos os setores restantes
serão afetados. Esse é o pano de fundo da situação.
Quando acha que a biotecnologia ultrapassará,
em importância, a revolução digital?
Com certeza, dentro de cinco anos. Digamos, até
2015. Muitas etapas já foram ultrapassadas nesse
caminho. O que está acontecendo agora é que os
avanços na pesquisa estão sendo comercializados.
Basta olhar a indústria farmacêutica, para começar.
Por exemplo, estão utilizando um organismo vivo,
um vírus, para extrair ouro. Para mim, isso é o tipo de

avanço alcançado nos últimos dez anos e que agora
as pessoas estão tentando comercializar. É por isso
que dizemos que, dentro de cinco anos, os benefícios
de tudo isso serão enormes. Pense na tecnologia de
células-tronco, utilizada para reconstruir membros, e
assim por diante. As pessoas já usam impressoras de
jato de tinta, como a que você tem no escritório, para
imprimir organismos vivos, para imprimir um coração,
por exemplo. Parece loucura, mas essas tecnologias
estão avançando a um ritmo incrível!
O senhor fala que estamos entrando na era do
poder “pessoal” e que, à medida que vamos
do poder central para o pessoal, percebemos
que se pode descentralizar tudo: informática,
conhecimento, geração de energia, saúde,
fabricação, responsabilidade etc. De que forma
isso afeta as economias?
Bem, esse é o grande dilema e o debate que se trava
no mundo. Vejamos duas das grandes economias
que mais crescem, China e Índia, que são literalmente
opostas. A China apresenta um controle central muito
forte, enquanto a Índia é o maior país com regime
democrático do planeta. Em 1990, os dois países
tinham exatamente o mesmo Produto Interno Bruto
(PIB). Hoje a proporção é de quase três por um; a China
cresceu muito mais rápido do que a Índia. Para muita
gente, a razão é simples: na China, há poucos direitos

individuais. Fica claro que, se o governo acerta com
esse modelo, é possível gerar um imenso crescimento
econômico, apenas obrigando as pessoas a fazer o
que lhes é mandado. O problema é que, em muitos
países, as liberdades individuais são extremamente
importantes. No momento em que elas se tornam um
direito básico, o governo não pode agir sem consultar
as pessoas. Isso, de alguma forma, retarda o processo.
Claro que qualquer país com uma economia altamente
centralizada tem de enfrentar as consequências quando
as pessoas falam “Opa! Agora chega”. A Rússia é um
bom exemplo disso. Portanto, quando se mantém
um regime estatizante, sempre existirá o dilema de
saber até quando se conseguirá suprimir a vontade do
indivíduo. Esse é o maior problema da China. Por outro
lado, a Índia, com sua democracia, criou uma cultura
incrivelmente empreendedora, provavelmente melhor
do que em qualquer outro lugar do planeta, enquanto,
na China, as pessoas esperam que lhes seja dito o que
fazer. A Índia é o único país do mundo onde as pessoas
caminham à sua volta tentando vender o Wall Street
Journal ou a Harvard Business Review. Uma economia
central, controlada pelo Estado, como a que se tem na
China, seria impossível na Índia.
Comparando os países do BRIC, argumenta-se
que, para fazer negócios, o Brasil tem a vantagem
de ter uma cultura comercial mais parecida com
a dos países ocidentais. Por exemplo, quando
um empresário norte-americano aperta a mão
de um brasileiro, o significado é o mesmo para
ambos. O senhor concorda?
Creio que isso é verdade. A cultura asiática,
confuciana, não se baseia em contratos como no
Ocidente e acredito que o Brasil se aproxima da
tradição ocidental na forma de fazer negócios. Mas
isso só é uma vantagem no caso dos negócios feitos
com o Ocidente. Não nos esqueçamos de que 70%
do novo crescimento virá do Oriente, portanto, o
Brasil tem de aprender a negociar com os países dessa
região, caso contrário não conseguirá crescer. Claro,
esse é um desafio de muitos países. Mas é no Oriente
que vai estar o motor do crescimento nas próximas
décadas e não creio que o Brasil deva considerar uma
vantagem conseguir fazer negócios com o Ocidente.
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Já que estamos falando de Oriente, como
a produção manufatureira está sendo
descentralizada?
Bem, esse é um aspecto fascinante. Mais uma vez, se
olharmos a indústria tradicional, tudo é feito na China e
enviado para cada país do mundo. Mas já existem, por
exemplo, empresas chinesas que estão desenvolvendo
equipamentos que poderemos ter para “baixar”
uma camiseta e fabricarmos em casa. E o preço do
produto será de 10% do valor pedido em uma loja.
Essa tecnologia já está disponível e, nos próximos dez
anos, irá se popularizar. Portanto, o que irá acontecer
é que grande parte da fabricação será feita no ponto
onde está a demanda, ou seja, em casa, na loja ou em
qualquer lugar. Isso mudará radicalmente a economia
chinesa, modificando a quantidade de empregos na
manufatura. Essencialmente, tudo o que faremos
será circular informações e fabricar localmente. Isso
deverá começar com pequenos produtos, como roupa,
celulares, eletrodomésticos e assim por diante.
É uma importante revolução que está nascendo.
Como o Brasil deve se preparar para essa
revolução?
Para mim, analisando a estratégia industrial brasileira
para o futuro, temos de nos perguntar, como será
a indústria transformadora daqui a 10 ou 20 anos?
Certamente será diferente do que é hoje. O México,
por exemplo, tem muitas fábricas na fronteira com
os Estados Unidos, que produzem artigos para o
mercado norte-americano. Quando se pensa nos

“Quanto mais poder dermos às pessoas,
mais caótico se torna o sistema. O
que aconteceu na crise de crédito, por
exemplo, deverá ser cada vez mais
frequente, em um mundo em que a
autoridade é repassada aos indivíduos,
em vez de se ter um controle centralizado
de tudo o que acontece.”
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tipos de produtos que estarão sendo produzidos
daqui a 10 ou 20 anos, percebemos que boa parte
da produção simplesmente deixará de ser feita no
México. Alguns serão produzidos na China e outros,
em casa. Portanto, o desafio dos países é perceber
quais mudanças acontecerão nas indústrias, quando
e de que forma. O Brasil também precisa se preparar
para um novo mundo de manufatura, de serviços,
de recursos e assim por diante.
Outra das dez tendências que o senhor levanta
é a da liderança compartilhada. Como deve
ser a gestão de uma empresa que busca
descentralizar a liderança?
Atualmente, vemos cada vez mais empresas fazendo
isso. Tomemos o exemplo da IBM. Há 15 anos, a IBM
tinha 500 mil funcionários. Hoje, ela tem uma rede de
55 mil parceiros de negócios e o número de pessoas
que trabalham lá dentro foi cortado pela metade com
o tempo. A empresa talvez seja dez vezes maior do
que era, mas o número de funcionários encolheu. A
IBM tem hoje uma rede de empresas que trabalha em
conjunto para fazer o produto chegar ao mercado. E,
como líder do negócio, você não pode dizer à sua rede
o que fazer. Você precisa inspirar a rede de negócios.
Isso é o que chamamos de liderança compartilhada. É
como um bando de pássaros. Se olharmos um bando
voando, veremos que os pássaros vão se revezando
na liderança, não existe um líder. As empresas estão
começando a fazer o mesmo à medida que ficam
menos hierárquicas e mais parecidas com uma rede.
O problema mais sério dentro de uma organização
hierárquica é a resistência à mudança. É muito difícil
mudar uma hierarquia. Já uma empresa que funciona
em rede muda constantemente, e é por essa razão que
falamos de liderança compartilhada.
Existem desvantagens nesse tipo de liderança?
O negócio em rede não funciona com um líder
dizendo às pessoas o que fazer. Trata-se de reunir
gente que queira trabalhar com você e isso é uma
habilidade muito diferente. Mas essa também é
justamente a desvantagem. Muitos executivos
acostumados ao padrão antigo de liderança acham
que, com esse novo modelo, a organização fica
fora de controle. Empresas como o Google são um

exemplo clássico de como deixar as pessoas fazerem o
que querem. Lá cada funcionário pode escolher um dia
da semana para fazer o que quiser.
O senhor diz que estamos na era do
comportamento não linear, “fractual”, que
não se pode mais extrapolar experiências do
passado para obter sucesso no presente.
E mais: que os maiores sucessos não são
previsíveis. Explique melhor.
É um comportamento baseado na percepção de
que não existe certeza. No mundo em que vivemos,
quanto mais poder dermos às pessoas, mais caótico
se torna o sistema. Mas algo que podemos dizer
sobre o caos é que se trata de um sistema muito
reativo, mas imprevisível. O que aconteceu na crise
de crédito, por exemplo, deverá ser cada vez mais
frequente, em um mundo em que a autoridade é
repassada aos indivíduos, em vez de se ter um controle
centralizado de tudo o que acontece. Eu sou professor
na Universidade de Oxford e, recentemente, perguntei
aos formandos onde gostariam de trabalhar depois do
curso. Cerca de 70% deles responderam que não iriam
trabalhar em uma grande empresa, mas abrir o próprio
negócio. Isso nunca havia acontecido antes! Esse é
outro aspecto da nova economia mundial.
Se não podemos extrapolar o passado,
como tomar decisões? Em que dados podemos
nos basear?
Cada vez mais, devem ser usados cenários para que
equipes de executivos e do governo ensaiem o futuro.
Costumamos dizer: “Não existe apenas um futuro.
Talvez existam quatro ou cinco futuros diferentes para
o Brasil”. Podemos ter um cenário em que ele é o líder
absoluto da América do Sul ou criar outro cenário em
que é o caso de insucesso do continente. É possível
esboçar esses futuros, bem como delinear as forças
que serão determinantes no destino do Brasil. Então,
tentamos analisar as forças que moldam o sucesso
para fazer com que as equipes de executivos possam
reagir, aconteça o que acontecer, sem que isso seja
sempre uma grande surpresa. A crise de crédito que
acabamos de sofrer, por exemplo, havia sido ensaiada
por algumas empresas em 2006, porque se sabia que
ela iria acontecer, só não se sabia quando.

Uma outra lição do seu livro é que não se deve
concorrer, já que estamos em um mercado
mais competitivo do que nunca, e que é preciso
encontrar oportunidades nos “espaços vazios”
onde não há concorrentes. Essa afirmação
refere-se a empresas, países ou ambos?
Ambos. Eu incluo aí até famílias e indivíduos. No
caso das empresas, para a maioria, o mais difícil é
tirar o cliente de um concorrente. Quando se entra
em um mercado preexistente, quase sempre existirá
concorrência com outra empresa. A coisa mais fácil
de se fazer, portanto, é entrar em mercados onde não
existe concorrência. O problema está em escolher o
mercado. Mas é necessário ser o líder.
Para um país como o Brasil, isso representa a melhor
oportunidade para o futuro. Tomemos como exemplo
a biotecnologia, a indústria farmacêutica e todas as
maravilhosas substâncias naturais que existem na
Amazônia. Uma das coisas que o Brasil pode criar
é uma empresa farmacêutica, uma verdadeira líder
mundial, baseada nos produtos naturais únicos de
que o País dispõe. Esse é um exemplo de espaço
vazio. Ninguém poderia progredir com a rapidez de
vocês e, com certeza, não terão nenhum concorrente.
Para mim, é tão fácil entrar em um mercado novo
como em um preexistente, mas as probabilidades de
sucesso são muito maiores no caso de espaços não
preenchidos.

Camila Viegas-Lee é
correspondente do jornal
O Estado de S.Paulo, com
passagens por veículos
como Wall Street Journal,
Valor Econômico, Folha
de S.Paulo e telejornais
das TVs Globo e Cultura

E como isso se aplica a famílias e indivíduos?
Tenho certeza de que você pensa no futuro.
Quando pensamos no futuro, sempre dizemos que
a primeira coisa que devemos fazer é pensar sobre
o mundo em que iremos viver daqui a dez anos.
Quais serão os setores e os países vitoriosos? Você,
enquanto indivíduo, pode decidir que, se esses serão
os setores e os países vitoriosos, então você irá
trabalhar nesse setor e nesse país. Isso é uma decisão
muito importante para uma pessoa, caso ela esteja
planejando a sua carreira e a vida de seus filhos. A
questão é que o futuro é o seu único destino. E, para
ser bem-sucedido no futuro, seja você o governo,
uma empresa ou uma família, é preciso dedicar algum
tempo para pensar sobre isso. É o que meu grupo e
eu temos feito nos últimos 15 anos.
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Uma revolução
A indústria varejista vem enfrentando um processo de mudanças
bruscas e definitivas. A internet modifica não apenas o relacionamento
entre organizações, clientes e públicos de interesse em geral, mas
as maneiras de comprar e vender e, com isso, abre para as empresas
inúmeras possibilidades de se fazer negócio.
Por Dagoberto Souto Maior Jr.

H

á muito tempo a dinâmica que
rege a atuação das empresas
varejistas e manufatureiras
entrou em um período de
grandes transformações.
No princípio, somente os
fabricantes detinham o poder de barganha perante
os revendedores. Depois, grandes redes varejistas
aumentaram tanto a sua presença e capacidade de
comunicação com o consumidor que dominaram as
relações com seus fornecedores. A partir do conceito
de marcas próprias, elas passaram a escolher os seus
próprios fornecedores para produzir itens geralmente
a custos muito competitivos, divulgando sua própria
marca, diversificando as ofertas nas gôndolas,
diminuindo sua dependência em relação à indústria
manufatureira e, em certas circunstâncias, sendo sua
concorrente. Os fabricantes, por sua vez, criaram
mecanismos alternativos de competição com os
varejistas, vendendo diretamente ao consumidor.
Entretanto, mais recentemente, as relações de
consumo começaram uma fase de profunda revolução,
que coloca, no mesmo plano e em regime que ora
pode ser de concorrência, ora de parceria, milhares
de empresas das indústrias varejista, manufatureira,
de tecnologia, mídia e telecomunicação. Nos dias de
hoje, um site voltado a consumidores de alta renda
pode lançar promoções-relâmpago com artigos de
luxo, sobrepondo-se às lojas sofisticadas que vendiam
com exclusividade as principais grifes do mercado.
Aparelhos de celular desencadeiam, a partir de uma
foto produzida de qualquer produto, o preço ou os
pontos-de-venda em que ele poderá ser encontrado.
É o maravilhoso mundo novo das novas relações
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de consumo, que integra indústrias mutantes,
consumidores ávidos por praticidade e empresas de
mídia que buscam bons negócios. Sua plataforma de
operação, cada vez mais, é online.
“Não há dúvida de que o desenvolvimento tecnológico
deu início a uma era de novas experiências de
consumo e infinitas possibilidades de negócios. Não
estar atento às novas tendências é colocar em risco a
própria sobrevivência da empresa”, afirma Reynaldo
Awad Saad, sócio-líder da Deloitte no atendimento
a empresas do setor de varejo e bens de consumo.
“É possível perceber no mercado uma série de novos
modelos de negócio que já nasceram dos avanços
tecnológicos e que estão sendo bem-sucedidos.
Certamente as empresas varejistas tradicionais têm
muito a aprender com esses exemplos”, complementa.
Para aqueles que ainda questionam o alcance da
internet ou de seus benefícios, a web apresenta
números impossíveis de serem ignorados: até o fim
de 2009, o comércio eletrônico deverá apresentar
um faturamento de R$ 10,5 bilhões e ganhar cerca
de 4 milhões de novos consumidores no Brasil todo,
segundo pesquisa da Associação Comercial de São
Paulo e da Câmara E-net, divulgada em setembro de
2009. Na última década, o número de internautas
aumentou seis vezes e, em todo o planeta, 1,5
bilhão de pessoas acessam atualmente a rede. Entre
as cinco marcas mais valiosas do mundo, três são
do segmento de tecnologia e informática: Google,
Microsoft e IBM. As três faturam conjuntamente,
cerca de US$ 200 bilhões por ano. A web deixou de
ser apenas uma vitrine poderosa e transformou-se em
ferramenta obrigatória para a atividade empresarial,

no consumo
independentemente de seu setor de atuação. Por se
tornar a cada dia mais importante, a internet apresenta
às empresas não só uma larga gama de benefícios,
mas também de desafios, que devem ser avaliados e
transformados em oportunidades.
Com o objetivo de entender como as empresas
estão encarando esse novo universo virtual, com
suas vantagens e seus desafios, a Deloitte realizou o
estudo “Comércio online: As relações das empresas
com seus públicos na internet”, divulgado em
setembro de 2009. O levantamento trouxe a opinião
de representantes de 109 empresas do País, dos mais
diversos segmentos da economia e de portes variados,
a respeito de como elas se relacionam com seus
públicos de interesse na internet. O estudo revelou
que a internet cresce cada vez mais em importância
no cotidiano de todas as empresas, como meio
eficiente de contato com seus mais diversos públicos:
consumidores, fornecedores, parceiros e a sociedade
em geral. “O principal resultado é que as empresas
reconhecem que a web é fundamental para aumentar
a interatividade com seus consumidores, mesmo que,
em um primeiro momento, isso não se torne uma
venda de produtos”, resume Patrícia Sousa, gerente
da Deloitte dedicada ao atendimento a empresas da
indústria de varejo e bens de consumo.
Entre os pesquisados, 69% concordaram que as relações
via internet foram o meio de comunicação mais eficiente
para a promoção de vendas nos últimos 12 meses.
Outro dado revelador, tratando-se de promoção de
vendas, é que os aparelhos de comunicação portáteis,
como os celulares, citados por 22% da amostra, devem
ganhar relevância ao longo do próximo ano, conforme
27% dos entrevistados.
Os números da pesquisa corroboram o que ocorre no
dia-a-dia do mercado, onde as empresas observam
os reflexos das ações online em suas vendas. A
tradicional Livraria Cultura, há 62 anos no mercado
e a maior do país em seu segmento, começou suas
atividades de e-commerce em 1994 e hoje vê ótimos
resultados: as vendas online, que representavam 1%
do faturamento da empresa, respondem hoje por
20%. Entre as maiores vantagens para o negócio
Mundo Corporativo nº 26 Outubro-Dezembro 2009 • 11

estão o funcionamento da empresa 24 horas por dia
no seu site, a comodidade de o cliente poder usar
dispositivos móveis (celular ou iPod, por exemplo)
para consulta do estoque e até o pagamento via
mensagem eletrônica. “É uma excelente ferramenta na
ajuda das vendas da loja física também”, afirma Sérgio
Herz, diretor da empresa.
Esta é outra característica revelada pela pesquisa
da Deloitte: a integração entre canais tradicionais
e digitais é uma tendência mundial acompanhada
também pelo mercado brasileiro. A novidade é o
aumento das transações de comércio online que,
Meios de comunicação mais eficientes para promoção de vendas (%)
Os resultados da pesquisa “Comércio online: As relações das empresas com seus públicos na
internet” indicam que, na opinião de quase 70% das organizações, a internet é um meio muito
eficiente na promoção de vendas. As ações realizadas via celular foram apontadas por 22%
dos respondentes, mas devem ganhar importância ao longo do próximo ano.
(Questão com respostas múltiplas)
69

Computador (internet)

68
49

Folhetos

39
40

Revistas

37
37

Pontos-de-venda
(ações de promoção de produtos)

33
22

Celular (telemarketing,
SMS, internet etc)

27
20

Jornais

18
17

TV

17
13

Rádio

10
12

Outdoors

Feiras, eventos etc

10
8
10

Nos últimos 12 meses
Nos próximos 12 meses

Fonte: pesquisa “Comércio online: As relações das empresas com seus públicos na internet” (Deloitte, 2009)
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segundo o estudo, já é responsável por 6% do
faturamento total, com expectativa de crescimento
para 8% nos próximos 12 meses. “A representatividade
do faturamento proveniente de vendas pela web ainda
é relativamente baixo, porém, se considerarmos as
vendas advindas da exposição na internet e a posterior
conclusão da venda no varejo tradicional, este número
pode ser bem maior. E a expectativa é aumentar”,
diz Patrícia Sousa, da Deloitte.
Segundo Herz, da Livraria Cultura, o e-commerce
cresce a taxas de 15% ao ano na empresa, e ele
acredita que o ritmo deve permanecer. Nas lojas
físicas, a Livraria Cultura verifica um crescimento das
taxas que varia de 8% a 10%. A empresa utiliza,
ainda, formas de pagamento online via dispositivos
móveis e comunidades virtuais para cultivar o
relacionamento com o cliente e facilitar o
conhecimento dos lançamentos, aumentando,
assim, as chances de venda.
A integração entre todos esses canais eletrônicos de
comunicação e as redes varejistas de todo o País traz
também um mundo de oportunidades que atravessa
diversos setores da economia. Marco Antonio Brandão,
sócio-líder da Deloitte para o atendimento a empresas
de telecomunicação, mídia e tecnologia, aposta que
a revolução do consumo está longe de se restringir ao
varejo. “De fabricantes de celulares e provedores de
internet a operadoras de telefonia, todo esse mercado
lidera hoje uma transformação sem precedentes,
especialmente em um país com um mercado interno
tão substancial como o Brasil”, afirma.
Imóveis no Twitter
A construtora Tecnisa investe em internet há oito
anos e atualmente utiliza quase todas as ferramentas
virtuais possíveis para seu negócio: e-mail,
atendimento via chat e videoatendimento pela web.
O resultado de tanta disponibilidade virtual foi a
venda de um imóvel pelo Twitter, a mais nova febre
da internet, no valor de R$ 500 mil. “Criamos uma
campanha promocional exclusiva para redes sociais,
usando o Twitter para comunicá-la. Em 30 dias, foram
recebidas 27 solicitações de interesse em imóveis e
fechamos a primeira venda de um apartamento para

uma pessoa que já ‘seguia’ (conforme linguagem
do Twitter) a empresa por esse meio havia seis meses.
A notícia sobre a venda, divulgada pelo próprio
Twitter, rendeu à Tecnisa mais de 140 comentários em
24 horas e 100 novos seguidores apenas nas cinco
primeiras horas da divulgação”, comemora Denilson
Novelli, gerente de E-business da Tecnisa. Em 2002,
as vendas online representaram 11% do volume total
vendido pela empresa. Neste ano, já superaram a
marca de 30%. Como benefícios do investimento
efetuado em e-commerce, a Tecnisa alcança maior
velocidade de vendas, redução no valor investido
em campanha por unidade vendida e fortalecimento
da marca.
Outro resultado interessante do levantamento da
Deloitte que se reflete no mercado é o uso da internet
para pesquisa de produtos e serviços, enquanto a
finalização da venda ainda tende a ocorrer na loja

“O desenvolvimento tecnológico avança
num ritmo avassalador e a tendência
é de que novos modelos de negócio
continuem surgindo das possibilidades
que se abrem. As empresas varejistas
têm duas opções: usar essas alternativas
a seu favor, ou esperar que o
concorrente o faça.”
Reynaldo Awad Saad, sócio-líder da Deloitte no atendimento a empresas de varejo
e bens de consumo

Sérgio Herz, diretor da
Livraria Cultura: crescimento
do e-commerce alcança
taxas de 15% ao ano na
empresa
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Denilson Novelli, gerente de
E-business da construtora
Tecnisa: campanha
promocional exclusiva para
redes sociais e venda de
imóvel pelo Twitter

física. Muitos dos gigantes do varejo ainda estão
nessa fase intermediária de adoção do e-commerce.
É o caso da rede Casas Bahia, para quem o comércio
eletrônico trouxe, segundo informações da assessoria
de imprensa da empresa, um incremento das vendas,
principalmente pela interação que está sendo
promovida entre a loja virtual e a loja física. A loja
virtual vem proporcionando a aproximação entre
a empresa e um novo público, além de um canal
alternativo para os clientes que antes compravam
apenas no ponto-de-venda. A exemplo do que
acontece na Casas Bahia, 53% das empresas usam a
internet para aumentar ou melhorar o relacionamento
com consumidores e clientes, segundo dados da
pesquisa.

Nascidos na era online
Realidade diferente ocorre com os negócios que já
nasceram online, como o site Superexclusivo, criado
como portal para a venda de artigos de luxo pela
internet. O modelo do negócio é de um clube fechado
de compras no qual, para acessar e comprar, o
consumidor precisa ser convidado por outro cliente.
Uma vez no portal, o consumidor escolhe produtos
de grife e de alto valor, com descontos que podem
chegar a 70%, aproveitando as promoções oferecidas
pelos mais de 180 fornecedores que integram o portal.
O site começou com 300 associados em 2007 e hoje
possui 90 mil. “Grande parte desse crescimento se
deve ao desenvolvimento do próprio e-commerce”,
afirma Antônio Pulchinelli, diretor-executivo do clube.
Na sua opinião, para os consumidores, a internet traz
vantagens, como a comodidade de comprar de casa,
característica prezada pelos públicos A e B, alvos do
portal, e a possibilidade de adquirir produtos que
exigiriam viagens nacionais e internacionais para serem
adquiridos. A web também facilitou a operação dos
fornecedores do Superexclusivo, que não precisam
utilizar espaços em suas lojas para comercializar os
produtos de coleções passadas.
A aposta da empresa agora é alcançar também o
segmento de lojistas. Em formato semelhante ao que
já é oferecido, a proposta do “e-showroom” é ser um
portal na internet que oferece, a um grupo restrito de
lojistas, coleções de grifes e produtos sofisticados a
um preço reduzido, para venda no atacado. Em muitos
casos, os lojistas interessados em representar essas
marcas e vender seus produtos no Brasil teriam de
investir em viagens, na construção de um novo
ponto-de-venda e em uma nova estrutura de
compra e venda.
Monitorar é fundamental
Nem só de otimismo vive essa onda de expansão
do varejo eletrônico. Se não for gerenciado, um
público potencial de milhões de consumidores pode
se tornar uma dor de cabeça gigante. Por isso é
importante, conforme lembra Patrícia Sousa, da
Deloitte, realizar um monitoramento seguro do que os
seus consumidores estão falando da empresa na web.
E, segundo o levantamento da Deloitte, o percentual
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de empresas que mantêm essa prática ainda é de
apenas 17%, e passa a 12% quando se fala em
monitorar o risco associado à imagem. “É preciso
que as empresas deem uma atenção especial ao
que os clientes estão falando sobre seus produtos e
serviços, principalmente nas redes sociais. É necessário
interceptar qualquer sinal de insatisfação e também
responder a esse consumidor, para evitar um eventual
prejuízo que a marca possa sofrer”, lembra Patrícia.
Um bom exemplo dessa prática é a ação que
o Boticário realiza na internet, envolvendo
comunidades, redes sociais e o retorno de seus
produtos. A empresa mantém um sistema de
relacionamento com o consumidor por meio de
redes sociais desde 2005. O monitoramento é feito
por uma empresa especializada em monitoramento
e análise do “boca-a-boca” da internet. O Centro
de Relacionamento acessa diariamente um sistema
disponibilizado pelo parceiro com tudo o que se
fala sobre a marca nos 60 sites mais populares, que
abrigam comunidades online, blogs, fotologs, fóruns
e sites de compartilhamento de vídeos usados por
brasileiros. Com as informações, são selecionados os
comentários passíveis de resposta, e os atendentes
iniciam um diálogo com o internauta.
As principais dúvidas são relativas a dicas de beleza
e orientações sobre os produtos vendidos e seu uso.
“A internet é um canal democrático de comunicação
que deu mais voz ao consumidor. É a tecnologia
facilitando o exercício da cidadania, o que fortalece
as relações de consumo. As redes sociais incentivam
as empresas a investirem em qualidade, tanto dos
produtos quanto do atendimento ao consumidor. Isso
ajuda a acirrar a concorrência no mercado e quem sai
ganhando é o cliente”, afirma Tatiana Ponce, gerente
nacional de Mercado e Consumidor do Boticário.
Para Fábio Cipriani, gerente da Deloitte especializado
em redes sociais, os benefícios trazidos por esse universo
para o e-commerce incluem o aumento do tempo de
interação entre o cliente e o varejista, o aumento da
fidelidade à marca e a identificação de consumidores,
que agem como “advogados” da marca, ajudando
no marketing “boca-a-boca”. Segundo ele, a própria

experiência de compra pode ser alterada pelas ações
nas mídias sociais. “As lojas online estão migrando
para um ambiente mais social, o que é chamado de
‘social shopping’. As lojas oferecem a possibilidade
de os clientes criticarem ou elogiarem os produtos,
criarem listas de compras e compartilhá-las com amigos
e comprarem produtos juntos para ter desconto.
A interação na loja virtual abre a possibilidade de
monitorar os gostos desses clientes, informação preciosa
para a estratégia de marketing”, explica Cipriani.

“A internet é um canal democrático
de comunicação que deu mais voz ao
consumidor. É a tecnologia facilitando
o exercício da cidadania, o que fortalece
as relações de consumo.”
Tatiana Ponce, gerente nacional de Mercado e Consumidor do Boticário

No entanto, de acordo com Fábio Cipriani, para se
realizar um eficiente monitoramento das redes sociais,
o primeiro passo é conhecer seu funcionamento e
suas características. Depois, entender o perfil dos
usuários dessas páginas, pois nem todas são passíveis
de monitoração ou interessam à empresa. Existem
ferramentas automáticas que realizam esse trabalho,
mas a melhor forma é estabelecer um diálogo direto
com os usuários mais participativos.
O mais novo passo do mercado nesse ambiente é
o investimento no e-commerce realizado também
em aparelhos móveis com acesso à internet. Com
o aumento de oferta de banda larga nesses dispositivos,
torna-se viável mais um canal de comunicação
e de divulgação, com novas características e
particularidades. O sócio da Deloitte Reynaldo Awad
Saad alerta: “O desenvolvimento tecnológico avança
num ritmo avassalador e a tendência é de que
novos modelos de negócio continuem surgindo das
possibilidades que se abrem. As empresas varejistas
têm duas opções: usar essas alternativas a seu favor,
ou esperar que o concorrente o faça”.
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A caminho
O setor automotivo, um dos mais afetados pela instabilidade
econômica internacional, prepara-se para enfrentar uma nova
era. Ao longo da próxima década, a indústria deve assistir a uma
autêntica revolução, com países emergentes ocupando o papel
de protagonistas.
Por Luciano Feltrin

O

aniversário que marcou o primeiro
ano do momento mais agudo
da instabilidade econômica
internacional trouxe à tona
lembranças de um período
que não poupou executivos ou
empresas que, por anos, simbolizaram o capitalismo
moderno. Poucas indústrias representaram tão bem
isso como a automotiva. O setor, que viu a gigante
General Motors (GM) decretar concordata, vem
assistindo a um processo acelerado de mudanças,
impulsionado, inclusive, pela própria instabilidade
da dinâmica econômica. Os novos tempos trazem
a necessidade de revisão de toda a estrutura de
produção e negócios. Essa é uma necessidade movida
pelos avanços da tecnologia e pelas atuais demandas
de um mercado consumidor cada vez mais exigente
e preocupado com preço, segurança e veículos que
poluam menos, sem perder a eficiência.
Essas são as principais conclusões a que chegou o
estudo “A new era – Accelerating toward 2020: An
automotive industry transformed”, divulgado pela
Deloitte em setembro de 2009. No estudo, líderes
da organização do mundo todo no atendimento a
empresas da indústria automotiva, junto com dados de
mercado do setor, contribuem para a elaboração de
um panorama das principais perspectivas e dos desafios
com os quais a indústria terá de lidar nos próximos anos.
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da virada
Uma das mudanças estruturais que mais chamam
a atenção no relatório é a importância que países
populosos como China e Índia devem ganhar como
produtores. É clara a necessidade cada vez maior de
trabalhar com ganhos de escala e grandes plataformas
de produção e distribuição de carros.
Estima-se que, em 2020, os dois países, somados
à Europa Ocidental, ao Japão, à Coreia do Sul
e aos Estados Unidos, serão responsáveis por
aproximadamente 90% da produção mundial de
automóveis. A tendência é que surjam diversas
“Detroits” de baixo custo, dispersas entre Índia e
China. Esse reposicionamento é explicado, em grande
parte, pela necessidade de alinhar a demanda à
capacidade produtiva. Em alguns casos, a diferença
é chocante. A Honda, por exemplo, trabalhava no
limite de sua capacidade de produção em fevereiro do
ano passado. Atualmente, menos da metade (42%) é
efetivamente utilizada.
Nesse ambiente, faz todo o sentido que, para ampliar
vendas, baratear custos e buscar lucratividade, as
montadoras passem a deslocar seus centros de
produção para regiões que combinem mão-de-obra
barata a um mercado interno aquecido e sedento
não apenas por fabricar veículos, mas também
por comprá-los. Afinal, até 2015, cerca de 50% do
crescimento de vendas de carros deve vir da China e da
América do Sul, conforme aponta o estudo da Deloitte.
A capacidade que as nações em desenvolvimento
têm de impulsionar vendas pode ser notada pelo
número de veículos em relação ao de habitantes.
No Reino Unido, são 511 veículos para cada mil
pessoas. Na China, para cada grupo de mil habitantes,
há 22 carros circulando nas ruas. E é cada vez mais
comum que jovens que moram em áreas rurais
daquele país troquem suas antigas motos por carros
de pequeno porte.

Para José Othon Tavares de Almeida, sócio responsável
na Deloitte pelo atendimento às empresas do setor
de manufatura, que inclui o segmento automotivo,
o reposicionamento mesclará, do lado chinês, a
instalação de montadoras locais com a aquisição de
marcas já existentes. “A China ainda não tem grandes
montadoras locais, embora as maiores multinacionais
estejam em seu território. Recentemente, uma empresa
chinesa comprou a Hunner (marca que pertencia à GM
e fabricava jipes), o que é um indicativo de que o país
está atento à combinação de novas plataformas com
marcas já consolidadas no mercado e às quais eles
querem associar seu nome”, exemplifica.
Para dar conta das futuras necessidades, o governo
chinês já estabeleceu planos de consolidação dos
produtores locais. Das atuais 14 principais empresas,
devem restar 10. A ideia é preparar o terreno para
que, mais robustas, as companhias chinesas possam
fornecer para o resto do mundo. Espera-se que, dessas
dez, de duas a três empresas passem a produzir dois
milhões de veículos por ano. Outras quatro ou cinco
devem produzir metade. No entanto, antes de se
tornarem gigantes e ganhar uma fatia relevante do
mercado internacional, a meta chinesa é incentivar que
as empresas criem suas próprias marcas e passem a
dar conta de suprir a demanda doméstica. O governo
chinês quer que pelo menos 40% de seu enorme
mercado seja abastecido por empresas do país,
conforme o estudo da Deloitte.
Cássio Pagliarini, diretor de
Marketing da Renault no
Brasil: desenvolvimento de
carros movidos a eletricidade
é prioridade das unidades da
empresa na Europa

Na Índia, cujo tráfego é caótico e ainda repleto de
veículos de tração animal, o número é ainda mais
revelador. Para cada mil pessoas transitando nas ruas
do país, há apenas 11 automóveis. No Brasil, a relação
é de 100 carros para cada mil habitantes.
Mundo Corporativo nº 26 Outubro-Dezembro 2009 • 17

Brasil desperta interesse
O mercado brasileiro também está saindo bastante
fortalecido do período mais desfavorável da economia
internacional nas últimas décadas. O País, que está
no radar das principais montadoras do mundo desde
que saltou, nos últimos dois anos, de 10º para 5º
maior comprador de automóveis, foi um dos que
menos sentiram o período de turbulências. As vendas
de veículos leves para o mercado interno devem
terminar o ano somando três milhões de unidades.
De acordo com dados da Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), de
janeiro a setembro de 2009, as vendas cresceram
4,22% em relação ao mesmo período de 2008. Isso
se deu graças à prorrogação da isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), ao aumento de
créditos disponíveis para financiamento de veículos e à
retomada da atividade econômica.
Em termos comparativos, as vendas de carros
nos Estados Unidos e no Reino Unido recuaram,
respectivamente, 35% e 28% em igual período.
“O Brasil tende a ser uma plataforma de produção
bastante interessante, pois ainda tem um número
de carros por habitante que lhe permite crescer”,
diz José Othon Tavares de Almeida, lembrando que
nem mesmo a elevada carga tributária faz com que
as principais montadoras do mundo excluam o País
de sua rota de investimentos. “O Brasil tem um
mercado interno grande e em expansão. Além disso,
o País já tem tradição de produção automobilística,
Produção primária de automóveis
A histórica liderança de Detroit, nos Estados Unidos, na produção primária de automóveis
está definitivamente ultrapassada. A maior parte dos carros manufaturados em 2007 – último
ano sobre o qual há dados consolidados comparáveis – teve sua produção primária na Ásia
e na Europa, e essa tendência deve se acentuar ao longo dos próximos anos.
43
33

2007

33

2015

26

9
4

Ásia

Europa

Estados Unidos

1

1

outros

Fonte: pesquisa “A new era” (Deloitte, 2009), com base em dados da CSM Worldwide and Automotive News
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representando um grande parque para empresas
globais”, complementa o sócio da Deloitte. Os planos
de investimento das empresas estrangeiras que atuam
no Brasil entre 2007 e 2012 giram na casa dos US$ 15
bilhões. Contabilizando apenas o montante de recursos
de empresas que já atuam por aqui, outros US$ 12
bilhões já foram investidos.
Um dos principais desafios listados pela pesquisa da
Deloitte – como suprir a exigência cada vez maior de
consumidores por veículos menos poluentes – pode
ser também uma grande oportunidade para o Brasil.
A chave do segredo parece ser a capacidade de
incentivar a produção de veículos flex. No mundo todo,
as grandes marcas aceleram o movimento de busca
por carros menores e menos poluentes. Mas isso não
basta. Os automóveis têm de ser também eficientes
do ponto de vista mecânico. E, claro, não devem
custar muito mais por isso. Segundo levantamento da
Deloitte, embora 52% dos condutores de carros de
passeio norte-americanos desejem ter um carro que
polua menos, apenas 22% aceitariam pagar um valor
maior por isso.
Europa aposta na eletricidade
Enquanto, no Brasil, o álcool tem sido desenvolvido
como principal matriz energética para abastecer a
indústria automobilística, a Europa busca alternativas
mais viáveis à sua realidade. Sem a abundância de
terras agricultáveis que o Brasil tem, o continente
investe em fontes de energia nuclear, eólica e,
principalmente, elétrica para viabilizar o abastecimento
dos carros. A maioria dos governos da Zona do Euro
tem procurado estimular a compra de veículos movidos
a eletricidade. É o caso da França, cujo programa inclui
a renovação da atual frota por 50 mil veículos com
essas características. O pacote de estímulos do governo
local inclui também um fundo que irá investir na
produção de baterias mais eficientes. “As baterias para
esses carros pesam cerca de 250 kg e têm de passar
por testes de impacto e segurança”, diz o diretor de
Marketing da Renault no Brasil, Cássio Pagliarini. O
executivo conta que, para tornar viável o uso de carros
movidos a eletricidade, países como Portugal e Estados
Unidos já investem em infraestrutura para permitir que
os usuários tenham locais nos quais possam parar e
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Mais do que os baixos custos de produção, o aumento da demanda nos mercados internos dos países emergentes em expansão deve estimular
o incremento da produção automotiva nessas regiões. Acompanhando essa tendência, a expectativa é de que China e América do Sul representem
mais de 50% do crescimento da produção de veículos até 2015.
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Fonte: pesquisa “A new era” (Deloitte, 2009), com base em dados do Ward’s Automotive Data Reference Center

recarregar as baterias. No salão de Frankfurt, realizado
em setembro de 2009, a montadora apresentou ao
público quatro modelos de carros elétricos.
Outra demanda cada vez mais comum dos clientes diz
respeito à segurança dos carros. “A indústria automotiva
trabalha em plataformas globais que oferecem itens de
segurança cada vez mais sofisticados, sem encarecer
o valor dos veículos. É o caso dos freios ABS, hoje
oferecidos para diversos modelos de carros”, exemplifica
Gilberto Grandolpho, sócio de Auditoria e especialista
da Deloitte no setor automotivo. “As empresas têm
ganhos importantes de escala com fornecedores cada
vez mais dedicados a abastecê-los”, diz.
Outra tendência, segundo o especialista, será a
popularização da internet como forma de adquirir um
automóvel. “Em um futuro próximo, as vendas online
devem crescer bastante, começando pela Europa e
pelos Estados Unidos. Já é possível entrar na internet
e escolher um carro com todos os detalhes desejados.
Mas, é claro, não se pode desprezar a vontade que o
cliente pode ter de querer ir à loja, ver o carro, fazer
o test drive e tocá-lo”, brinca Grandolpho. O sócio
lembra, no entanto, que essa tendência deverá levar

alguns anos para chegar ao Brasil, pois, quando um
consumidor pretende adquirir um veículo, deve fazer
a compra por meio de uma concessionária e nunca
diretamente da montadora. Além disso, existe uma
grande parcela de carros usados que são utilizados
na troca, ou seja, o consumidor acaba necessitando
ir pessoalmente à concessionária para realizar sua
aquisição.
No entanto, há algumas barreiras a serem rompidas
para que a internet se torne um meio eficiente de
comercialização de veículos. Nos Estados Unidos, por
exemplo, as leis estaduais de franquias automotivas
limitam as vendas pela rede mundial de computadores.
Já nos países emergentes, o desafio seria o de alcançar
uma população cujo acesso à internet ainda não é
adequado ou simplesmente não existe.
É fato consumado que o setor automotivo está
entrando em um período de grandes transformações.
O importante, agora, é que as montadoras e
produtoras se deem conta do tamanho do desafio
que está por vir e passem a refletir sobre como se
reinventar e aproveitar as oportunidades desse novo
cenário que está se configurando.
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Um mundo
Bancos nacionais, com a
bagagem de vencer crises
locais, pegam carona
na internacionalização
de empresas brasileiras
de outros setores para
expandir suas operações
no exterior.
Por Jander Ramon
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O

setor bancário do Brasil figura,
comprovadamente, no seleto
grupo dos agentes econômicos
que mostrou desenvoltura
e capacidade de superação
durante a fase mais aguda da
crise financeira mundial. Enquanto bancos quebraram
pelo mundo e enfrentaram grandes adversidades
do momento ruim, as experientes instituições
nacionais triunfaram, mais uma vez, possivelmente
escoladas com as mais diversas dificuldades que o
País viveu em muitos momentos do passado, caso
específico de inflação, incontáveis planos econômicos
e permanente alteração regulatória do setor.
Defenderam, assim, sua rentabilidade e geraram
lucros a seus acionistas, a despeito da escassez de
crédito verificada no planeta. Fortalecidas, essas
instituições se mostram dispostas, agora, a romper
de vez os limites territoriais do mercado brasileiro,
ampliando e consolidando sua participação na
disputada arena econômica global.

que se abre
“A internacionalização dos bancos é, antes de tudo,
uma estratégia natural, em virtude da globalização dos
mercados e da maior interação econômica entre os
países, por via do comércio ou de investimento direto”,
diagnostica o sócio-líder da Deloitte no atendimento
às organizações do setor financeiro, Clodomir Félix.
“Como as empresas nacionais têm ampliado sua
corrente de comércio e investido em operações de
fusão, aquisição ou joint ventures em outros países,
precisam de um banco para apoiar suas operações
e essa é uma grande oportunidade para os bancos
brasileiros”, avalia.

exterior, na colocação de eurobonds (títulos de
dívidas), na oferta de operações financeiras mais
sofisticadas (notas estruturadas) e em operações
de private banking (gestão de fortunas)”. Apenas
na Argentina, no Chile, no Uruguai e no Paraguai,
o banco soma 206 agências, aproximadamente 5
mil colaboradores e mais 1 milhão de clientes, entre
pessoas físicas e clientes empresariais, com R$ 18,9
milhões de ativos. “O Itaú Unibanco nasceu com
credenciais para atingir seu principal objetivo de longo
prazo: tornar-se um banco global”, acrescentou a
instituição por meio da nota.

De 2006 a 2008, o Investimento Brasileiro Direto
(IBD) no exterior somou R$ 40 bilhões. Ainda que
a instabilidade financeira mundial tenha, de forma
momentânea, esfriado esse movimento, as expectativas
do mercado são de que esses investimentos voltarão
de forma intensa nos próximos anos.

Caminho inverso
A internacionalização também traz reversos. Preservar
a força no mercado doméstico tem exigido grande
esforço e dedicação dos bancos nacionais. Ao longo
dos anos, o número de bancos estrangeiros no varejo
nacional tem diminuído, essencialmente, em virtude
da consolidação experimentada pelo mercado local.
Aqueles que ficam, entretanto, estão cada vez mais
fortes e preparados para a disputa, caso do Santander,
após a união com o ABN Amro Bank, e do HSBC.
Neste ano, o Banco da China, um dos maiores bancos
do planeta, iniciou operações no Brasil. “Os chineses se
tornaram, recentemente, o principal parceiro comercial
do Brasil e essa instalação parece fazer todo o sentido.
Os bancos brasileiros também deveriam pensar em
uma presença maior na China”, sugere Félix.

“O fato de o Brasil ter se saído melhor e mais
rapidamente da crise internacional tenderá a se refletir
numa posição mais destacada do País na economia
mundial. Essa nova posição implicará maior presença
de empresas brasileiras no exterior e isso demandará
um suporte financeiro dos bancos brasileiros, que
também saem da crise em melhor situação. O sistema
bancário brasileiro, bem capitalizado, rentável e sólido,
está em condições de oferecer o suporte financeiro
que a nova posição do País na economia mundial
deverá exigir”, informa a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), em nota encaminhada à Mundo
Corporativo.
Para a maioria dos bancos nacionais, sobretudo do
segmento de varejo, a atuação está concentrada no
mercado doméstico, em que demonstram musculatura
para disputar cada cliente e operação. Entretanto,
isso não é, de maneira geral, acompanhado de uma
atuação internacional, ainda demasiadamente tímida.
A exceção é o Itaú Unibanco, um dos 15 maiores
bancos mundiais, com unidades posicionadas nas
Américas, na Europa e na Ásia. De acordo com
a assessoria de comunicação da instituição, com
essa distribuição estratégica, o banco dispõe de
“importante sinergia no financiamento ao comércio

“A internacionalização dos
bancos é, antes de tudo,
uma estratégia natural, em
virtude da globalização dos
mercados e da maior interação
econômica entre os países,
seja pela via do comércio ou
do investimento direto.”
Clodomir Félix, sócio-líder da Deloitte no atendimento
às organizações do setor financeiro
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Na avaliação do diretor internacional do Banco do
Brasil (BB), Admilson Monteiro Garcia, é exatamente
esse avanço das instituições internacionais no mercado
brasileiro que impõe ao maior banco brasileiro o
desafio de progredir em outros países. “O Banco
do Brasil tem 200 anos de existência e só com uma
internacionalização mais agressiva e robusta terá
condições de manter saúde financeira e liderança
local nos próximos 200 anos”, assegura.
O raciocínio de Garcia se mostra simples e preciso.
“Ou acompanhamos o processo de internacionalização
das empresas brasileiras, disponibilizando produtos e
serviços nos locais onde elas se instalam, nos mesmos
moldes oferecidos no Brasil, ou nossos concorrentes,
com atuação global, oferecem essas soluções e
perdemos espaço”, explica.
De acordo com Félix, da Deloitte, o ingresso ou a
expansão nos mercados externos poderá também
acontecer por meio orgânico, com a instalação de
agências e representações, ou via fusões e aquisições.
É preciso, segundo ele, ter clareza sobre os objetivos e
avaliar cenários para a atuação nos mercados em que
se pretende instalar, condições elementares para o
sucesso nesse processo de expansão dos bancos.

Internacionalização de mão-dupla
A pesquisa “Globalisation winds in the Latin American banking industry”, publicada em 2008
pela Economist Intelligence Unit, já indicava que os países da América Latina, em especial o Brasil,
apresentavam enorme potencial de atração de investimentos de bancos de varejo globais.
Países latino-americanos com maior perspectiva de investimentos nos cinco anos seguintes (%)
71

Brasil
43

México
Argentina

38
17

Chile
Colômbia

8

Costa Rica

6

Venezuela

6

Fonte: pesquisa “Globalisation winds in the Latin American banking industry” (The Economist, 2008)
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“Encontrar a resposta para algumas perguntas é
fundamental: Qual é o potencial de geração de
resultado desse negócio? Qual estrutura é necessária?
Quão competitivo é o mercado e quem são esses
competidores? Qual é o preço exercido pelos serviços
naquela região? Qual pode ser a rede de venda de
produtos e serviços? Qual a estratégia de entrada?
Como atuar nos recursos humanos? São questões
complexas de serem respondidas e também não é
fácil entender a dinâmica do mercado a se ingressar,
sua regulação e como desenvolver relacionamento
com os agentes reguladores”, explica.
Hoje, o BB conta com 43 pontos de atendimento
fora do Brasil, entre agências e subsidiárias, em 23
países. Garcia revela que, para ampliar a atuação
internacional, a estratégia está baseada em três
pilares: serviços a cidadãos brasileiros que vivem no
exterior, suporte às operações de comércio exterior e
apoio à operação de empresas brasileiras instaladas
em outros países.
A participação internacional teve início, lembra Garcia,
em 1941, e se firmou com a atuação em nichos de
mercado. No início da década de 1970, por exemplo, o
banco enxergou uma oportunidade para atendimento
dos brasileiros que seguiam para o Japão em busca
de trabalho, os chamados dekasseguis. “Percebemos
que os brasileiros tinham uma carência muito grande,
precisavam fazer remessas para seus parentes no
Brasil, mas era muito caro, além da dificuldade de
atendimento por não conhecerem o idioma japonês.
Atualmente, contamos com sete agências e 140 mil
correntistas no Japão”, relata o executivo.
Garcia enfatiza que o estudo de entrada no país e
a forma de atuar estão acompanhados de qualidade
administrativa e gestão de pessoas. “O BB se
caracteriza pelas melhores práticas de mercado e
excelência em governança. É o único banco brasileiro
listado no Novo Mercado. Replicamos essa boa
governança nos locais onde nos instalamos, sendo
os administradores brasileiros e a equipe operacional
nativa da região, o que nos permite obter uma boa
mescla de controles do banco, relacionamento e
atendimento às normas locais”, comemora.

Ao olhar as oportunidades globais, o BB pretende, em
relação à Europa, um mercado considerado saturado,
apenas manter sua operação e focar sua expansão
nas Américas, na Ásia (sobretudo China) e na África.
“O continente africano já responde por 11% das
importações brasileiras e há uma importante presença
de provedores nacionais de infraestrutura naquele
mercado. Isso tem despertado nosso interesse”, relata.

Admilson Monteiro Garcia,
do Banco do Brasil:
“Ou acompanhamos a
internacionalização das
empresas brasileiras, ou
nossos concorrentes com
atuação global oferecem
soluções e perdemos
espaço”

Outro foco está nos Estados Unidos, país que abriga
1,4 milhão de brasileiros. “Criamos um serviço para
colher e transferir recursos de brasileiros nos Estados
Unidos para o Brasil de uma forma ágil e barata. Para
isso, credenciamos uma série de lojistas instalados
em grandes centros de aglutinação de brasileiros
que realizam o depósito e, segundos depois, o
valor está convertido e creditado em reais na conta
brasileira”, descreve. Uma iniciativa importante
envolve a criação de um banco, com cinco agências,
voltado para o atendimento de brasileiros nos Estados
norte-americanos onde há maior concentração de
imigrantes. A operação aguarda a licença dos agentes

reguladores dos Estados Unidos. “Na América do
Sul, poderemos promover um crescimento orgânico
ou adquirir outros bancos. Tudo para atingirmos
o objetivo de ser o maior banco de brasileiros no
exterior”, relata.
Na esteira do avanço das empresas brasileiras no front
internacional, o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) inaugurou, em agosto,
sua primeira representação fora do Brasil, em
Montevidéu. Assim, pretende apoiar as operações
do banco na América Latina e, em particular, com os
sócios do Mercosul.
Foco local
Se, para a maior parte dos bancos brasileiros, ampliar
a presença internacional tem um sentido estratégico
para a evolução ou até a sobrevivência do negócio,
no Bradesco, outro gigante da indústria financeira
nacional, essas operações não estão no centro
de atenção. “O Brasil é o local com as melhores
oportunidades de crescimento do setor, a ponto
de observarmos, em muitos casos, o ingresso de
bancos estrangeiros no País exatamente porque não
encontravam oportunidades em outros mercados”,
argumenta o diretor-executivo do Bradesco,
Domingos Abreu.
O banco possui representações em Nova York,
Ilhas Cayman, Nassau, Luxemburgo, Japão e
Argentina. Essencialmente, oferece serviços financeiros
internacionais para clientes brasileiros, em sua maioria,
residentes no próprio Brasil. “Aqui, conheço o risco, as
características locais, o comportamento do governo
e da população. Lá fora, ainda não identificamos
as oportunidades que gerem retornos semelhantes
e também não enxergamos sinergias”, analisa.
Ainda assim, ele não descarta completamente uma
eventual investida internacional. “Hoje, não vemos
oportunidade para fazer varejo fora do Brasil. Talvez,
atuar no atacado, mas isso não está sendo considerado
no momento. Se enxergarmos necessidade de
expansão e percebermos que isso depende de
investimento, talvez possamos estudar abrir um banco
no exterior.” Um indicativo de que, até para céticos, a
internacionalização deve ser considerada.
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Eficiência que leva ao

crescimento
Passada a instabilidade econômica, pequenas e médias empresas vêm
enfrentando o duro desafio de se manterem competitivas em um
ambiente totalmente novo. As que mais cresceram e se destacaram
mesmo no período desfavorável apresentam um atributo em comum:
uma gestão que prioriza a eficiência.
Por Luciano Feltrin

E

ficiência é a palavra da vez para
as empresas de pequeno e médio
portes. Antes mais comum às grandes
corporações brasileiras, a busca
por resultados sustentáveis e maior
rentabilidade passou a ser incorporada
também ao cotidiano das menores. Inovar, ser
competitivo e eficiente. Esse tripé faz todo o sentido
para as empresas que querem ultrapassar a estreita
linha que demarca a boa ideia de um empreendedor
em sua origem da busca incansável por tornar um
negócio lucrativo e perene. Outra meta dessas
empresas é tornar-se grande de forma organizada
e rápida. Elas são uma prova de que dinamismo e
planejamento podem e devem andar juntos.

Essa combinação ambiciosa e cada vez mais desejável
é um dos pontos em comum encontrados nas 200
pequenas e médias empresas que mais crescem
no Brasil, conforme apontou a edição de 2009 da
pesquisa realizada pela Deloitte em parceria com
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a revista EXAME PME, “As PMEs que mais crescem
no Brasil”. Para a realização do estudo, a Deloitte
e a revista EXAME PME convidaram pequenas e
médias empresas de todo o Brasil a responder
a pesquisa. Integraram o estudo empresas que
operam pelo menos desde o início de 2004 e que
registraram receita líquida de R$ 5 milhões a
R$ 200 milhões em 2008. No total, 357 organizações
atenderam a todos os critérios definidos para a
participação na amostra total do estudo.
A edição publicada em setembro é a quarta do estudo
e destaca também empresas e empresários cada vez
mais maduros. Afinal, além dos desafios habituais, eles
conseguiram expansão em um período de solavancos
econômicos pouco ou nada triviais, especialmente ao
longo do ano anterior ao lançamento da pesquisa.
Agora, com o período de incertezas ficando para
trás, é hora de dar continuidade ao processo de
crescimento. No entanto, lições preciosas de um ano
difícil serão usadas para alavancá-lo.

O aprendizado inclui a necessidade de saber interpretar
que estamos no início de um ciclo econômico em que
prevalece o acirramento da competição entre pequenas
e médias empresas. A grande maioria – 90% das 200
PMEs que mais crescem no País, segundo a pesquisa
– acredita que esse será o principal desafio para
continuar sua jornada de sucesso ao longo dos anos.

Robinson Shiba, presidente
da China in Box: serviço
inovador e mentalidade
de empresa grande como
determinantes para o
crescimento do negócio

Com o novo cenário global favorável às economias
emergentes, passará a ser natural que a concorrência
seja cada vez mais forte entre empresas dos mais
diversos portes, nacionais e estrangeiras. E ela
já está desenhada. No Brasil, por exemplo, as
grandes empresas estrangeiras estão longe de ser o
principal temor das de menor porte. Ao contrário.
A maior preocupação delas é com os competidores
locais. Segundo dados da edição de 2008 da pesquisa
“As PMEs que mais crescem”, 71% das empresas
já indicavam as brasileiras como suas principais
concorrentes. O acirramento dessa competição
condiciona as organizações a buscar modelos de
negócio que mesclem inovação e agilidade, fatores
decisivos para superar seus pares.

A descrição parece caber bem na fabricante de
chocolates Cacau Show, presente no ranking das PMEs
que mais crescem nas quatro edições da pesquisa
e cuja expansão – baseada em franquias de sua
marca – tem sido levada à frente com sucesso.
“O modelo permite manter o foco em nosso negócio,
que é fabricar chocolates. Não conhecemos bem o
varejo”, explica o gerente-financeiro da empresa,
Rômulo Cardoso.
Graças à escolha, a Cacau Show deve conseguir
alcançar sua meta: ter mil lojas até o fim de 2010.
Atualmente, são 695 e outras 34 serão abertas
nos próximos meses. “Outra vantagem de adotar a
franquia como forma de expansão é que ela estimula
o empreendedorismo. Há muitas pessoas querendo
ter seu próprio negócio”, diz Cardoso. Para abrir uma
franquia da loja, é necessário um investimento inicial
entre R$ 90 mil e R$ 110 mil.
Com o objetivo de evitar eventuais colapsos de
qualquer uma das lojas, a Cacau Show fiscaliza
periodicamente a rentabilidade dos pontos de venda.
E, como referência, utiliza uma loja já existente
da marca na região em que a nova for instalada.
“O índice de mortalidade de nossas lojas é muito
baixo. Mantemos uma aproximação importante
com os franqueados. Ter o olho do dono por perto,
fiscalizando e orientando, é saudável”, brinca
Cardoso.
Tecnologia e capital humano em alta
Reduzir custos, valorizar talentos e manter a excelência
de produtos e serviços são as principais metas das
pequenas e médias empresas que crescem de forma
mais acelerada no País. Controle de custos e uso de
tecnologia são as duas ferramentas mais empregadas
por elas para mapear gargalos e ampliar a eficiência
operacional.
“Cortar custos, construir um bom relacionamento
com fornecedores, encantar os clientes e criar novas
oportunidades de negócio estão entre as metas mais
almejadas por empresas vencedoras. Não é novidade
que as companhias que apostam na automação
de processos ganham eficiência, produtividade e
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Os principais objetivos das PMEs que mais crescem (%)
O que a grande maioria das pequenas e médias empresas busca no momento é reduzir custos sem comprometer a qualidade das operações. Para isso, elas dizem
lançar mão, entre outros fatores, do uso de métricas, revisões dos processos internos e ferramentas de controle de qualidade. (Questão com respostas múltiplas)
84

Reduzir os custos sem comprometer as operações
70

Reorganizar o negócio e as estratégias de expansão
39

Criar ou manter uma estrutura de governança corporativa
31

Proteger os ativos da empresa
Encontrar mecanismos para levantar recursos financeiros

27
Fonte: pesquisa “As PMEs que mais crescem no Brasil” (Deloitte e Exame PME, 2009)

se posicionam de maneira adequada no mercado.
Mudamos a meta corporativa de fazer mais com o
mesmo. Agora queremos fazer mais com menos’,
define Sandra Vaz, vice-presidente de Vendas de
Aplicativos da Oracle do Brasil.
Segundo a executiva, a necessidade de conhecer
profundamente os processos de seu negócio para ser
cada vez mais lucrativa ainda é o grande desafio para
empresas de todo o mundo. “Faz tempo que instalar
ou não sistemas informatizados deixou de ser um
dilema de gestão. As empresas em desenvolvimento
da América Latina já encaram muito bem o desafio
de integrar a tecnologia ao seu dia-a-dia. Essa é
uma das chaves para se obter eficiência operacional
e a tão almejada vantagem competitiva, seja para a
conquista de novos clientes ou fidelização dos antigos.
Atualmente, um dos maiores dilemas é adaptar
os sistemas existentes no mercado à realidade de
cada empresa, independentemente de seu tamanho
e ramo. Detectar as necessidades das empresas
em crescimento é relativamente fácil. O desafio é
encontrar soluções de uso intuitivo e eficazes, que
se adaptem à realidade de cada empresa e de seus
usuários”, relata a especialista.
Sandra Vaz, da Oracle:
infraestrutura tecnológica
é fator chave no ganho
de competitividade

Um total de 82% das empresas consultadas usam
algum tipo de métrica para avaliar o desempenho de
suas atividades. Nesse ambiente, a pesquisa deste ano
trouxe boas perspectivas para a gestão de recursos
humanos. Ela ganhou espaço e vem logo atrás do
controle de custos como a principal prioridade das
empresas de pequeno e médio portes no quesito
“busca da eficiência”. “É uma boa notícia que está
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em linha com a lógica de competitividade. Os
empresários estão cientes de que não podem reduzir
custos perdendo qualidade. E a qualidade do produto
e o bom atendimento dependem da retenção e da
melhor qualificação de talentos das empresas”, define
Luiz Fernandes Costa, sócio da Deloitte que lidera
as iniciativas da organização voltadas a “empresas
emergentes”.
Essa necessidade, avalia o especialista, ajuda a
explicar por que, mesmo em meio à instabilidade da
economia global, as pequenas e médias empresas
não reduziram, de maneira geral, seu quadro de
funcionários. “Ter de buscar novos profissionais e
torná-los aptos ao desempenho da função significaria
perda de competitividade e espaço para concorrentes”,
pondera Costa. Mais de 60% das 200 empresas
do ranking da pesquisa utilizam ferramentas de
controle de qualidade e praticamente metade delas
adota programas de uso eficiente dos recursos,
gerenciamento e controle de estoques e produção.
Pensar grande é preciso
Para ser capaz de sustentar o crescimento acelerado
sem sacrificar a sustentabilidade, as empresas de
menor porte precisam identificar com clareza os
diferentes momentos de sua vida e as necessidades
que cada um deles embute, afirma José Paulo Rocha,
sócio-líder da área de Corporate Finance da Deloitte.
“Quando a empresa atinge um determinado nível
de crescimento, o mundo ideal, em que o fundador
domina todos os processos do negócio que criou
anteriormente, deixa de existir e dá lugar à necessidade
de descentralização”, relata o especialista.

O sócio da Deloitte explica que um dos grandes
desafios, quando a companhia atinge esse patamar,
é que seus fundadores entendam que é hora de
assumir novas funções. “Gestão e planejamento são
tão necessários e nobres quanto a operação em si”,
compara Rocha, destacando que a pesquisa deixa
evidente que não se pode associar uma empresa
de menor porte à informalidade. “Ser pequeno não
significa não se estruturar de forma adequada. E as
empresas de menor porte avançaram muito nesse
quesito no Brasil”, elogia.
Ter um produto ou serviço com características
inovadoras e pioneiras e pensar como empresa grande
foram algumas características que ajudaram a China in
Box, que pertence ao grupo TrendFoods, a ultrapassar
o status de pequena e média empresa.
A história de sucesso da China in Box começou
com a passagem de Robinson Shiba, fundador e
atual presidente da empresa, pelos Estados Unidos.
Estudando odontologia naquele país, Shiba percebeu
o grande número de restaurantes que vendiam comida
chinesa a domicílio. Resolveu, então, colocar a ideia
em prática no Brasil. Assim, em 1992, a China in
Box foi fundada no bairro paulistano de Moema. A
empresa cresceu e é atualmente uma das maiores do
segmento de fast food no Brasil. Com quase 200
lojas, entre franqueadas e próprias, deve fechar o ano
com faturamento de R$ 250 milhões. “Nosso grande
desafio é balancear a abertura de lojas com caixa
próprio sem deixar de estimular nossos franqueados,
que, em um primeiro momento, nos ajudaram a
expandir a rede”, pondera Shiba.
Fatores priorizados e a priorizar para a melhoria da eficiência (%)
Segundo as pequenas e médias empresas entrevistadas na pesquisa da Deloitte e da revista
EXAME PME, o controle de custos e a gestão dos recursos humanos estão sendo priorizados
principalmente a partir de 2009, na busca pela eficiência. (Questão com respostas múltiplas)
De 2006 a 2008

A partir de 2009

Controle de custos

78

80

Uso de tecnologia

74

72

Relacionamento com o mercado

66

65

Desenvolvimento de produtos e/ou serviços

63

67

Gestão de recursos humanos

57

77

Fonte: pesquisa “As PMEs que mais crescem no Brasil” (Deloitte e Exame PME, 2009)

A China in Box planeja abrir 20 lojas por ano
nos próximos cinco anos, e um projeto de
internacionalização da rede também está em curso.
Shiba espera utilizar recursos de uma linha de
financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) para financiar cerca
de 30% desse crescimento. A China in Box sabe
que será uma das protagonistas de um processo de
consolidação do setor. E já se prepara para, em um
período de três anos, receber sócios estratégicos
para dar conta desse desafio. “Será algo inevitável
e natural”, diz Shiba, lembrando que a empresa
é bastante assediada por fundos de private equity.
  
Superação e retomada
No período em que foram coletados os dados para
a pesquisa da Deloitte e EXAME PME, entre maio e
junho de 2009, as PMEs já se mostravam otimistas em
relação à diminuição das turbulências econômicas. Para
26% delas, esse movimento já se desenhava de forma
clara. Essa visão é corroborada pelo fato de que quase
90% das empresas do ranking afirmaram apostar num
crescimento de 20% em suas receitas em 2009.
A recuperação econômica e a redução de incertezas
devem trazer de volta a tranquilidade necessária para
que empresários, empresas e clientes voltem a pensar
em grandes projetos, afirma Victor Sebastian, gerente
de Marketing da Locaweb, empresa líder em serviços
hospedados de Tecnologia da Informação (TI) no Brasil.
“São planos que demoram mais para se realizar e
muitos estavam apenas aguardando o momento mais
adequado para serem retomados”, diz. Fundada há 11
anos, a Locaweb é símbolo de empresa que conseguiu
superar a bolha da internet e soma 200 mil clientes
e mais de 400 mil domínios hospedados na internet.
Para dar conta do desafio de continuar crescendo,
optou por um projeto de internacionalização que acaba
de ser anunciado. A empresa investiu US$ 1 milhão na
abertura de duas subsidiárias: Miami e Montevidéu.
De modo geral, os resultados da pesquisa mostram
que as PMEs estão, cada vez mais, cientes de que
uma gestão que prioriza a eficiência é condição
determinante para a continuidade e a prosperidade
dos negócios, em qualquer momento da economia.
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Organizando
Provocadas pela
velocidade alucinante
do ritmo dos negócios,
empresas passam a
repensar sua estrutura
organizacional com base
em um planejamento
estratégico que busca uma
melhor gestão de pessoas,
além de eficiência,
competitividade e
governança.
Por Jander Ramon

R

epensar a estrutura organizacional
tende a ser um desafio
permanente na vida das empresas.
Em anos mais recentes, um novo
paradigma para a administração
começou a se sedimentar, baseado
na agilidade de respostas à dinâmica alucinante
dos negócios, bem como na busca de práticas cada
vez mais alinhadas à governança corporativa. “O
mundo está em transição de economias industriais
para economias de informação e conhecimento e, à
medida que esse processo avança, os pressupostos
básicos de boa parte do que se ensina e se pratica em
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administração vai ficando para trás”, analisa o diretor
da linha de serviços de Consultoria em Gestão de
Capital Humano da Deloitte, Henri Vahdat.
Por conta dessa nova ordem, muitas corporações
precisam repensar suas estruturas organizacionais para
entrar em linha com as diretrizes estratégicas de longo
prazo estabelecidas pela própria empresa. Esse processo
ainda não é, entretanto, plenamente percebido e
compreendido por alguns gestores. Segundo Vahdat,
isso ocorre porque poucos profissionais entendem
a visão de futuro da empresa e sua estratégia de
longo prazo. Também não há um vínculo claro entre

a casa
incentivos de desempenho e a execução da estratégia,
e pior: poucas são as organizações que contam com
sistemas de monitoramento da execução da estratégia
e é minoria o grupo de empresas que vinculam seu
orçamento à estratégia.

ganhos de produtividade. Acreditava-se ainda existir
um “modelo correto” de organização – o modelo
centralizado de comando e controle – e que este
deveria ser perseguido por todas as empresas,
independentemente de seu setor de atividade.

Nessas circunstâncias, é quase natural que
a estruturação da empresa siga um modelo
“tradicional” e, na maior parte das vezes, inadequado
e ineficiente para as ambições da corporação.
“Na prática, encontramos estruturas baseadas em
conceitos teóricos ultrapassados ou copiados de
outras empresas, e que resultam em definição de
departamentos e alocação de pessoas sem nenhuma
avaliação efetiva de necessidade e alinhamento à
estratégia”, explica a gerente sênior da linha de
serviços de Consultoria em Gestão de Capital Humano
da Deloitte, Leylah Halima Macluf. “Há casos de
‘personograma’, em que se acomoda um funcionário
dentro da estrutura por conta de um status que ele
possua, como também o simples preenchimento das
caixas de um organograma, sem critérios de escolha
e definição de funções precisas”, adiciona.

A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918,
no entanto, provou que o modelo centralizado
defendido por estes pioneiros da administração era
pouco adequado para empreendimentos enormes.
Simplesmente não funcionava nessa escala. O processo
decisório precisava ser redirecionado para níveis mais
baixos. Dessa forma, nasce, nos anos seguintes, o
modelo descentralizado de organização, que começa
a vigorar, primeiramente, nas norte-americanas
DuPont e General Motors. Ali, começou-se a praticar
a descentralização tanto dos negócios quanto das
unidades produtivas.

Para a melhor compreensão do tema, convém pincelar
alguns conceitos da teoria clássica da administração.
Vahdat ressalta que o norte-americano Frederick
Taylor (1856-1915), “pai da Administração Científica”,
e Henri Fayol (1841-1925), um dos primeiros
teóricos do estudo da organizações, pregavam, há
mais de 100 anos, que o foco da administração
deveria ser gerir a empresa e não o que acontecia
fora dela. Havia também o entendimento de que
as fronteiras nacionais delineavam os limites de
atuação de uma organização e que a decomposição
do trabalho em tarefas simples e básicas, efetuadas
de forma repetitiva e controlada, proporcionava

De forma simplista, esses conceitos parecem ter
orientado a concepção de montagem das estruturas
organizacionais das empresas até hoje. “Muitos desses
pressupostos não valem mais ou estão em desuso”,
ressalta Vahdat. “O paradigma atual é que o modelo
organizacional não é um fim em si mesmo e que
não existe uma estrutura certa, aplicável a qualquer
situação. A definição da estratégia de longo prazo
modela a estrutura organizacional e o que notamos
é que as melhores práticas mesclam a aplicação de
vários modelos, combinando estruturas flexíveis,
com menos níveis hierárquicos e mais autonomia de
ação, para áreas de relacionamento com clientes,
com outras estruturas mais hierárquicas e rígidas,
responsáveis por gestão financeira, controle de riscos
e administração jurídica”, revela, insistindo que os
modelos devem ser criados com base nas necessidades
de cada empresa.
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Em boa parte dos casos, por não haver essa
preocupação, a eficiência acaba comprometida,
conforme esclarece Leylah, porque a maioria das
estruturas organizacionais tem sido paradoxalmente
estabelecida antes das diretrizes estratégicas.
Assim, constata-se que vários processos rotineiros
se tornam falhos, com sobreposição de ações e
retrabalho, bem como ausência de liderança clara.
“Muitas vezes, encontramos diversas áreas envolvidas
em um processo, mas sem um papel preciso da
responsabilidade de cada participante e de quem é
o ‘dono’ do processo”, relata Leylah.
Reestruturar para recuperar
O alinhamento entre estratégia e organização foi um
dos segredos do Grupo Abril para superar desafios
enfrentados pela corporação em 2001. Ao ingressar
no mercado de TV por assinatura, com a divisão da
TVA, a empresa gerou endividamento e alavancagem
para instalar a infraestrutura de transmissão e
comercialização do sistema. Como, naquele momento,
a TV a cabo não deslanchou como a Abril esperava, a
organização precisou se reestruturar. Dentro do plano
de ajustes do conglomerado, uma das áreas a sofrer
reordenamento foi a de Tecnologia da Informação (TI),
Max Thomaz, CIO do Grupo
Abril: reestruturação na área
de TI para viabilizar mais
controle de custos, ganho
de eficiência e expansão
do Grupo
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conforme lembra o Chief Information Officer (CIO) do
Grupo Abril, Max Thomaz. “Foi criado um planejamento
estratégico para que o Grupo retomasse a rota de
expansão. Naquele momento, especificamente na
área de TI, consolidamos 27 núcleos que estavam
espalhados nas unidades de negócio em uma área de
serviços compartilhados. Isso trouxe redução de custos
e aumento de controle e eficiência”, relata.
O executivo explica que, no início do processo, a área
de TI executava os procedimentos elementares para o
funcionamento dos sistemas, mas se via impossibilitada
de investir, o que levou grande parte da estrutura a
ser terceirizada. “Repensamos toda a TI e cumprimos
fielmente a estratégia da empresa. No primeiro
momento, fizemos um modelo de sobrevivência. A
partir da melhora, voltamos a reavaliar os processos,
evoluímos e criamos um plano diretor da área”, informa.
Hoje, novamente em pleno vigor econômico, o
Grupo Abril elege a TI como um dos elementos
de sua estratégia de crescimento e consolidação.
“Nosso plano de TI se aplica a 18 grandes programas,
provendo soluções para a operação do negócio, como
um sistema editorial capaz de rever o processo não só

nas publicações impressas, como nos veículos digitais,
até sistemas para a área de educação e e-commerce,
fontes de receita da Abril”, relata Thomaz. “Temos,
inclusive, uma área de inovação em TI”, complementa.
Planejar para expandir
A criação de uma nova área de atuação também pode
transformar a empresa, exigindo uma reestruturação
organizacional. Foi assim com a Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP).
Adquirida em 2007 pelo Grupo ISA, da Colômbia, a
energética avançou rapidamente em sua estratégia de
crescimento e constituiu uma área de novos negócios.
O processo transcorreu de forma sincronizada com
a estruturação de um plano centralizado de boas
práticas, com troca e disseminação de conhecimento
entre os administradores da controladora, na
Colômbia, e suas unidades no Brasil, no Peru e na
Bolívia. “Criamos comitês de operações, financeiro e
administrativo, entre outros, por entendermos que o
intercâmbio de ideias e de experiências é algo que não
tem fim”, explica o diretor de Empreendimentos da
CTEEP, Jorge Rodriguez Ortiz.
Ao mesmo tempo em que ajustava as práticas internas,
a organização mantinha o foco estratégico em
expandir seus negócios e aproveitar oportunidades
que surgiam no mercado brasileiro, como novos leilões
de concessão de linha de transmissão. “Definimos,
em novos negócios, contar com áreas de avaliação
de projetos e pesquisa de mercados, o que, para
funcionar, precisou envolver o apoio de outras
áreas já existentes, como Operações, Manutenção,
Finanças e Recursos Humanos. Tivemos de ajustar
nossa estrutura”, relata o executivo. O processo gerou
ganhos de eficiência e maior integração das áreas,
com atribuições e responsabilidades específicas, dando
suporte ao crescimento da empresa.
Na avaliação de Leylah, da Deloitte, o sucesso desses
projetos tem relação direta com a participação e o
apoio do comando das empresas, principalmente na
busca pela melhor governança. “Muitas vezes, o foco
de resistência nasce nos altos executivos, temerosos
pelas mudanças e por seus próprios empregos, o que

“Há mais de 100 anos, o foco da
administração era gerir a empresa e não
o que acontecia fora dela. Na dinâmica
dos mercados atuais, é preciso haver
mais autonomia e vários modelos
organizacionais devem coexistir, para
tornar a empresa eficiente, competitiva
e com boa governança.”
Henri Vahdat, diretor da linha de serviços de Consultoria em Gestão
de Capital Humano da Deloitte

contamina os funcionários. Quando há alinhamento
e comprometimento, as coisas acontecem, porque
o exemplo tem de vir de cima para ser seguido por
todos”, analisa. “O conselho de administração precisa
definir as diretrizes estratégicas, com a diretoria
executiva, e aprovar a reestruturação”, adiciona.
Deve ficar claro que uma reestruturação não significa,
necessariamente, demissões. “Pelo contrário: muitas
vezes, o foco está na redistribuição de quadros,
alocando pessoas onde há maior necessidade.
Mesmo que, eventualmente, o funcionário não tenha
o conhecimento técnico, ele carrega a cultura da
empresa, tem conhecimento histórico das operações
e pode ser treinado para atender tecnicamente à nova
função”, explica a gerente. “A hierarquia nunca vai
acabar, porque alguém tem de decidir e ser responsável
por escolhas. Porém, na dinâmica dos mercados atuais,
é preciso haver mais autonomia e vários modelos
organizacionais devem coexistir, para tornar a empresa
eficiente, competitiva e com boa governança”,
enfatiza Vahdat, da Deloitte. Pensar na estratégia
e na estrutura organizacional pode ser a garantia
de resultados positivos e a materialização do futuro
almejado pela organização. E a mesma lógica também
vale para o contrário. O crescimento de um negócio
acaba exigindo que se repense, constantemente, as
estratégias e a estrutura da organização.
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A Índia, um dos maiores
mercados emergentes
do mundo, oferece boas
oportunidades de negócios
ao Brasil. Apesar do ainda
modesto fluxo, as trocas
comerciais entre os dois
países têm perspectivas
de se intensificar,
principalmente se os
governos investirem em
negociações multilaterais.
Por Marcelo José Braga Nonnenberg

H

á alguns anos, o governo
brasileiro vem tentando
consolidar uma estratégia
de ampliação das relações
comerciais com países em
desenvolvimento, especialmente
com os do chamado BRIC, que inclui, além do Brasil,
a Rússia, a China e a Índia. Uma das linhas de atuação
dessa estratégia vem sendo a maior aproximação
entre o Mercosul e a Índia, além da África do Sul.
Um dos primeiros passos foi a criação do Fórum de
Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS), em 2003. Em
janeiro de 2004, foi firmado um Acordo de Comércio
Preferencial entre o Mercosul e a República da Índia,
ratificado em junho deste ano, ao qual se seguiu o
Acordo de Comércio Preferencial entre o Mercosul
e a South African Customs Union (SACU), a união
aduaneira entre África do Sul, Botsuana, Lesoto,
Namíbia e Suazilândia, firmado definitivamente por
todas as partes em abril deste ano.
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Oriente

redescoberto
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Espera-se, com esses acordos, aumentar
substancialmente as correntes de comércio entre
o Brasil e a Índia e a África do Sul, que atingiram,
em 2008, respectivamente, US$ 4,7 bilhões e
US$ 2,5 bilhões. A meta – não oficial – é de que
o comércio entre o Mercosul e a Índia chegue a
US$ 10 bilhões nos próximos cinco anos. Mas, afinal,
será que acordos como estes irão ampliar os fluxos
de comércio entre esses dois países? Mais ainda,
que vantagens pode o Brasil esperar do aumento do
comércio bilateral com a Índia?
Evolução do comércio exterior da Índia
A Índia começou a assistir à aceleração do seu
crescimento econômico na década de 1980,
devido, principalmente, às reformas liberalizantes
implementadas pelo governo de Rajiv Gandhi.
Elas representaram uma forte guinada no modelo
econômico até então adotado, caracterizado pelo forte
intervencionismo do Estado na economia, direcionando

os investimentos, principalmente via regulação e
direcionamento do crédito, e definindo as condições
dos mercados por meio de um sistema generalizado
de controle de preços. Além disso, na perspectiva de
que o país deveria ser autossuficiente no maior número
possível de produtos, impunham-se severas restrições
ao comércio exterior, em especial, às importações.
As primeiras reformas envolveram, inicialmente,
o desmonte das barreiras às importações. Foi um
processo bastante gradual, visando, basicamente, à
eliminação das proibições de importação existentes.
Ao final da década de 1980, a tarifa média ponderada
ainda era de 87%, e mais de 90% da produção
doméstica de bens comercializáveis ainda se
encontrava protegida por restrições quantitativas às
importações. Paralelamente, um grande número de
setores industriais passou a ser isento do sistema
de licenças e reduziu-se a quantidade de setores
em que vigorava o monopólio estatal.

Exportações, importações e saldo comercial da Índia (em US$ milhões)
Como resultado das reformas de cunho liberalizante ocorridas na Índia ao longo das décadas de 1980 e 1990, as exportações e importações aumentaram
expressivamente a partir do início desta década. Porém, as importações vêm superando significativamente as exportações e o déficit comercial aumentou de
US$ 1,3 bilhão em 1979 para US$ 88,5 bilhões em 2008.
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A partir da crise cambial de 1991, o governo de
N. Rao aprofundou o processo de reformas de cunho
liberalizante: eliminou o sistema de licenciamentos
de capacidade industrial, praticamente extinguiu as
licenças prévias à importação, reduziu as barreiras
tarifárias, desvalorizou o câmbio e incentivou o
ingresso de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED).
O resultado dessas reformas no comércio exterior foi
o aumento das importações e exportações, primeiro
na década de 1980, ainda que timidamente, e na
década de 1990, de forma acelerada, como se
observa no gráfico da página anterior. Enquanto o
fluxo somado de exportações e importações cresceu
a um ritmo de cerca de 8% ao ano entre 1999 e
2003, as exportações, sozinhas, expandiram-se a 25%
ao ano entre 2004 e 2008 e as importações, a uma
velocidade de 33% ao ano no mesmo período. A
corrente de comércio (exportações mais importações),
que, em 1979, era de US$ 15,2 bilhões, alcançou
US$ 414,8 bilhões em 2008. Ao mesmo tempo, o
déficit comercial aumentou de US$ 1,3 bilhão para
US$ 88,5 bilhões. Evidentemente, a Índia ainda não é
um mercado tão grande quanto a China. No entanto,
vale a pena chamar a atenção para o fato de que, em
2008, as importações indianas atingiram 22% das
importações chinesas, o que credencia o país como
um mercado bastante importante.
Nesse período, ocorreu também uma sofisticação das
exportações indianas, ainda que em uma proporção
muito inferior à verificada na China. A participação
conjunta de produtos químicos, máquinas, material de
transporte e produtos eletrônicos, por exemplo, passa
de cerca de 10% do total na década de 1980 para
cerca de 25% na média dos últimos cinco anos.
No que concerne às importações, os maiores
aumentos nos últimos 15 anos foram dados por bens
de capital, petróleo e derivados, carvão e coque. Esses
dados refletem o intenso processo de industrialização
verificado nos anos recentes, mostrando que a Índia
está deixando de ser apenas uma economia de
serviços, como era conhecida até recentemente, para
ser também um país produtor e exportador de bens
manufaturados.

Perspectivas para o Brasil
Nos últimos anos, o comércio bilateral entre Brasil e
Índia também tomou um grande impulso, como se
observa no gráfico abaixo, apesar de ainda representar
frações bastante pequenas dos fluxos totais. No caso
do Brasil, em 2008, as exportações para a Índia não
passaram de 0,6% do total e, para as importações,
2%. No entanto, ao contrário do que aconteceu
com o comércio global da Índia, foram nossas
importações que aumentaram muito mais do que
nossas exportações. Assim, enquanto em 1996 ambos
os fluxos estavam mais ou menos equilibrados em
torno de US$ 185 milhões, em 2008, as exportações
brasileiras foram de US$ 1,1 bilhão, ao passo que
nossas importações saltaram para US$ 3,6 bilhões.
O que aconteceu para que nossas importações
crescessem a um ritmo tão maior do que o das nossas
exportações? Na verdade, o grande responsável por
esse aumento foram as nossas compras de derivados
de petróleo, que pularam de US$ 11 milhões em 1996
para US$ 1,7 bilhão em 2008, alcançando quase
metade de nossas importações da Índia. Como esse
aumento reflete, em boa parte, a elevação dos preços
internacionais do petróleo observada até setembro
do ano passado, não pode ser encarado, exatamente,
como uma alteração estrutural da competitividade
relativa de nossos produtos no comércio bilateral.

Comércio exterior Brasil-Índia (em US$ bilhões)
O Brasil tem importado muito mais da Índia do que
exportado para o país. O grande responsável por esse fato
são os derivados de petróleo. Em 1996, o Brasil despendia
US$ 11 milhões em importações de derivados do petróleo e,
em 2008, esse valor chegou a US$ 1,7 bilhão, o que se
explica, em parte, pelo aumento no preço do petróleo
observado até setembro de 2008.
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Contudo, houve, sim, importantes alterações na
pauta de exportações e importações. Primeiro, pelo
lado das exportações brasileiras. Nossas exportações
continuam concentradas em commodities. Entretanto,
seu peso no total das exportações (excluindo-se
combustíveis e derivados) para aquele país caiu de
cerca de 95% em 1996 para 62% em 2008. Ao
mesmo tempo, aumentaram extraordinariamente
as nossas exportações de máquinas e aparelhos
mecânicos e elétricos, produtos químicos, veículos
automotores e aeronaves. Assim, empresas como
Fiat, Embraer, WEG, Caterpillar e Bosch passaram a
constar entre os maiores exportadores para aquele
mercado. Mesmo assim, as exportações continuaram
bastante concentradas em um pequeno número
de produtos. As vendas de minérios (basicamente
de cobre), óleo de soja, máquinas e equipamentos
mecânicos, ferro e aço, máquinas e equipamentos
elétricos e açúcar representaram aproximadamente
74% do total em 2008, percentual superior ao
verificado em 1996, de 67%.
As nossas importações, por sua vez, também são
concentradas em poucos produtos. As compras
de combustíveis e derivados (basicamente, diesel
e coque), produtos químicos orgânicos, máquinas
e equipamentos elétricos, produtos farmacêuticos,

algodão, máquinas e equipamentos mecânicos e
fios sintéticos concentraram 81% do total em 2008,
bem acima dos 50% registrados em 1996.
O acordo bilateral, portanto, ao reduzir as tarifas
comerciais de ambos os lados, irá permitir uma
ampliação dos negócios, incentivando o comércio
intraindustrial, objetivo principal dos assim chamados
“Acordos Sul-Sul”, que nasceram com a meta de reduzir
as tarifas comerciais entre nações em desenvolvimento.
Em primeiro lugar, o Acordo de Comércio Preferencial
compreende relativamente poucos produtos. A
oferta do Mercosul relaciona apenas 258 produtos
na classificação SH-6, um método internacional de
classificação de mercadorias, enquanto a oferta indiana
refere-se a apenas 245 produtos (em um total de
aproximadamente 5 mil produtos nessa classificação).
Em segundo lugar, as reduções serão quase
inexpressivas. No caso da oferta indiana, 211 produtos
apresentam margens de preferência de 20% e 22
produtos, 10%. A oferta do Mercosul, por sua vez,
apresenta 208 produtos com margens de apenas 10%
e 39, com 20%. Além disso, no caso do Brasil, pode-se
esperar um aumento, basicamente, das exportações
de commodities de origem agrícola, como açúcar, óleo
de soja e frutas. As exportações indianas de alguns
produtos manufaturados, como químicos e têxteis e
vestuário, por sua vez, poderão ser estimuladas.
Portanto, não se devem esperar aumentos
significativos dos fluxos bilaterais, muito menos uma
desejada e possível diversificação, tendo em vista
as diferenças nas estruturas industriais de ambos os
países. Esse resultado não é de todo inesperado, pois
tanto Brasil como Índia ainda relutam em reduzir
significativamente suas barreiras tarifárias. No caso
do Brasil, as negociações se revestem de maior
complexidade por envolverem os outros parceiros
do Mercosul, com interesses específicos. Isso mostra
como é difícil avançar na liberalização comercial por
meio de negociações bilaterais. No entanto, ainda que
bastante complexas e demoradas, deve-se insistir nas
negociações multilaterais, no âmbito da Organização
Mundial de Comércio (OMC).
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Sobrevivência nos
mercados globais
Quanto mais internacionalizadas as empresas brasileiras, maior e
mais complexo é o universo de riscos no qual elas estão inseridas.
E uma preocupação adicional são as agências de ratings, cujas
classificações são decisivas para as companhias que querem ganhar
os mercados internacionais.
Por Gleise de Castro

À

medida que as empresas
brasileiras aumentam sua
participação no mercado
internacional, mais evidente se
torna a importância de sua gestão
de riscos. Em primeiro lugar,
quando decidem expandir suas fronteiras, o que elas
buscam é também diluir seus riscos. Essa possibilidade
passou a ser um grande motivador para as empresas
saírem do País, principalmente companhias com
grandes clientes globais. Com operações em vários
países, elas se garantem contra crises localizadas. O
outro lado da moeda é que, ao ingressarem em um
novo mercado, elas também têm de se preparar para
outro conjunto de riscos, os inerentes ao país que
passou a hospedá-las.

O sócio-líder da área de Consultoria em Gestão de
Riscos Empresariais da Deloitte, Anselmo Bonservizzi,
lembra que é preciso considerar uma série de aspectos
durante um processo de internacionalização. “Desafios
como o atendimento às regulamentações brasileiras
e locais, a uniformização de processos, a revisão do
planejamento de curto e longo prazos para atender
a demandas internas e externas, o registro de marcas
e patentes e a gestão do capital humano são fatores
que precisam ser olhados com atenção”, explica o
especialista.
O vice-presidente executivo jurídico e de compliance
da Gerdau, Expedito Luz, acredita que, antes de
uma aquisição, é muito importante realizar estudos
mercadológicos detalhados que ajudem a determinar
o real potencial da oportunidade avaliada no
exterior. “O planejamento detalhado da expansão
internacional, com a avaliação criteriosa de todos os
riscos potenciais, é essencial para evitar contratempos
e custos desnecessários”, afirma. Além disso, para a
empresa, cuja trajetória de expansão internacional
baseia-se em aquisições, é fundamental também o
processo de due diligence, no qual se realiza uma
profunda análise jurídica, contábil e operacional de
todas as contingências efetivas ou potenciais da
empresa-alvo.
Já riscos políticos e institucionais são críticos,
porque podem inviabilizar as operações em outro país,
como foi o caso das desapropriações da Petrobras na
Bolívia e da Odebrecht no Equador. Para se proteger
contra hipóteses desse tipo, as medidas consistem em
negociar bem as condições de ingresso, os contratos
e as relações institucionais com o governo local.
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Os estragos do baque econômico mundial
desencadeado a partir de setembro de 2008
reforçaram ainda mais a necessidade de se adotarem
mecanismos adequados para controle de riscos. “A
crise gerou um aumento da incerteza em relação
ao ambiente externo e as empresas brasileiras estão
mais expostas à competitividade e às volatilidades
da economia global”, diz Leonardo Botelho, da área
internacional do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). “Essa nova conjuntura
aumentou a importância do gerenciamento de
riscos nos investimentos, afetando diretamente
a forma como as empresas equilibram custos e
riscos e a necessidade de revisão sistemática de
seus parâmetros.” Para Botelho, o aumento da
transparência das informações apresentadas pela
empresa é um importante aspecto para a boa gestão
de riscos. O sócio da Deloitte Anselmo Bonservizzi
complementa: “Como o próprio mercado está exigindo
práticas mais transparentes, é natural que a gestão
de riscos ganhe destaque. Nesse sentido, a crise veio
como mais um fio condutor no aprimoramento das
práticas para identificar e prevenir riscos”.
Para a Gerdau, cujos negócios internacionais estão
concentrados principalmente nos Estados Unidos,
um mercado especialmente afetado hoje, a crise
não levou à adoção de novas medidas de controle
de risco. Isso porque, segundo o vice-presidente
Expedito Luz, a empresa sempre adotou uma postura
conservadora quanto à gestão de riscos. “Apenas
passou-se a monitorar com maior frequência a

“O Brasil precisa aproveitar o fato de que
saiu da crise em posição de vantagem
para consolidar a imagem positiva que
construiu nos últimos tempos, e isso
exige a adoção das melhores práticas
de gestão, incluindo as de riscos.”
Anselmo Bonservizzi, sócio-líder da área de Consultoria em Gestão de Riscos Empresariais
da Deloitte
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geração de caixa e o crescimento da empresa, com
o objetivo de mantê-la equilibrada e com liquidez”,
informa o executivo.
A boa notícia é que, como toda crise, esta também
resultou em novas chances de negócios. “Para as
empresas brasileiras, a crise mundial criou oportunidades
e acelerou o movimento de internacionalização devido
às fortes desvalorizações de ativos”, avalia Botelho.
Esse movimento favorece o próprio País, como nota
o analista. “A inserção internacional das companhias
brasileiras contribui para o dinamismo da nossa
economia, ao desenvolver sua estrutura produtiva e
robustecer sua posição externa”, explica.
Classificação com base em riscos
Nesse novo cenário econômico, o Brasil também
ganhou destaque na classificação de riscos por parte
das agências de ratings. Sua resistência às turbulências
mundiais levou a Moody’s, em setembro deste ano,
a seguir o que suas concorrentes Standard & Poor’s e
Fitch Ratings já haviam feito no ano passado, elevando
a classificação do País para “grau de investimento”,
uma chancela importante ao aporte de capital externo.
Contudo, para consolidar essa imagem de país com
baixo grau de riscos e poder aproveitar a oportunidade
de firmar seu espaço no mercado internacional, o Brasil
tem ainda um grande obstáculo a vencer, sua situação
fiscal, comprometida pelo forte desequilíbrio entre
gastos e arrecadação, o que continua sendo assinalado
pelas agências de risco.
Para Expedito Luz, da Gerdau, a classificação do Brasil
como investment grade reconhece o fortalecimento
econômico do País e abre novas perspectivas no
contexto internacional. “O grau de investimento
concedido pelas agências de risco ao País é também
muito favorável para as multinacionais brasileiras com
planos de expansão no exterior, já que permite o
acesso a recursos financeiros a custos mais baixos.”
A necessidade de construir uma imagem de bom
gerenciador de risco também se aplica às empresas
brasileiras. Muitas delas conquistaram esse nível e
são bem avaliadas pelas agências de ratings, o que
é importante não só para a atração de investimentos

globais, mas também para seu processo de
internacionalização. A maioria das 40 empresas que
figuram no ranking de companhias brasileiras mais
internacionalizadas, elaborado pela Fundação Dom
Cabral, é bem avaliada por essas agências.

Reginaldo Takara, da
Standard & Poor’s:
“A gestão de riscos é um
ponto importante para
as empresas que estão
se tornando globais”

“A gestão de riscos operacionais e financeiros é um
ponto importante para empresas que estão se tornando
globais”, diz Reginaldo Takara, analista da Standard
& Poor’s. “A organização e administração de seus
ativos se tornam uma tarefa mais complexa à medida
que elas vão se internacionalizando.” O papel das
agências de classificação de risco é avaliar a qualidade
de crédito das empresas e a possibilidade de elas

não honrarem seus compromissos financeiros. Nessa
análise, se incluem a forma pela qual administram o
controle de riscos e o chamado “apetite por riscos”,
ou seja, o grau de risco que a empresa se permite em
suas operações financeiras, como em sua alavancagem
ou em operações com derivativos. Outro tipo de risco
a que estão sujeitas é o de crédito, que ocorre quando
concedem prazo de pagamento aos clientes.
Ao operar em outros países, as empresas estão sujeitas
ainda à variação das diversas moedas. Nesse caso,
explica Milena Zaniboni, também analista da Standard
& Poor’s, elas podem fazer hedge do fluxo de caixa ou
dos dividendos vindos de outros países, ou também
tomar dívidas nas moedas locais. Com isso, elas casam
os fluxos de caixa com as obrigações contratadas na
mesma moeda e evitam risco cambial. “Essa é uma das
práticas que consideramos conservadoras para diminuir
o risco financeiro”, diz Milena.
“O gerenciamento de riscos em uma visão mais
global e estratégica, que envolve todas as áreas da
companhia, até a engenharia, é o que vem sendo
adotado principalmente por empresas maiores, com
carteiras de operações mais complexas”, acrescenta
Takara. “O rating é a capacidade de uma empresa
pagar seus compromissos. Mas nós a olhamos de
forma abrangente”, explica o analista. Pode acontecer,
por exemplo, de uma companhia estar menos exposta
a riscos, mas exibir um nível de endividamento muito
alto. Nesse caso, o que mais afetará sua posição na
escala de rating será sua alavancagem.
A Gerdau, que encabeça o ranking das empresas
brasileiras mais internacionalizadas, está administrando
o risco a que se viu sujeita por sua dependência em
relação ao mercado norte-americano. Por conta disso,
a Standard & Poor’s colocou seu rating de grau de
investimento em observação no início do ano. Mas ele
foi novamente afirmado em setembro como BBB- (em
uma escala de CCC a AAA), com perspectiva negativa,
classificação que mantém desde junho de 2007. “Isso
ocorreu porque entendemos que a empresa vem
tomando iniciativas para reduzir seu custo e ajustar
sua operação às atuais condições de mercado. Com
isso, vemos uma tendência de recuperação de seus
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resultados no ano que vem”, explica Takara. Na
classificação da Fitch Ratings, a empresa também está
em BBB-, mas com perspectiva estável.
A Vale, no posto de quarta companhia mais
internacionalizada do País, segundo a Fundação
Dom Cabral, mantém sua classificação pela Standard
& Poor’s em BBB+, com perspectiva estável. Na escala
da Fitch, sua posição é BBB, com perspectiva estável.
Para ambas as agências, o rating da Vale reflete seu
sólido perfil de negócios, como líder mundial em
minério de ferro e segunda maior produtora de níquel.
A Standard & Poor’s acrescenta a isso a melhora em
sua diversificação geográfica e de produtos, além de
uma estrutura de custo competitiva na maioria de seus
produtos. Esses pontos positivos são parcialmente
contrabalançados pelos riscos associados ao caráter
cíclico do setor em que atua, por sua estratégia de
aquisição e pela agressiva distribuição de dividendos,
além da relativa dependência do desempenho
econômico chinês.
Na avaliação da Fitch, a Vale, como empresa líder
em mineração, com confortável posição de liquidez
e estrutura de capital, está bem posicionada para
adquirir outras empresas mineradoras ou ativos a elas
pertencentes.
Já a construtora Norberto Odebrecht, uma das
mais internacionalizada do País, ainda não atingiu
o grau de investimento, mantendo-se em BB, com
perspectiva estável pela escala da Standard & Poor’s.
“Vemos o fortalecimento da carteira de pedidos da
empresa como ponto positivo e seu perfil financeiro
tem melhorado, com maior liquidez”, diz Takara. Mas
isso é contrabalançado pelo fato de que a construtora
tem contribuído com recursos para a estratégia de
crescimento do grupo Odebrecht, ou seja, tem enviado
dividendos para a Odebrecht S.A.
Também a Petrobras, com muitas operações
no exterior, mantém seu grau de investimento
pela Standard & Poor’s, mas, em junho passado,
desceu da classificação BBB para BBB-, com perspectiva
estável, enquanto, pela Fitch, continua estável em BBB.
O rebaixamento pela Standard & Poor’s é justificado
40 • Mundo Corporativo nº 26 Outubro-Dezembro 2009

pelos desembolsos que serão necessários para executar
seu programa de investimento para os próximos cinco
anos e pela revisão feita pela agência nas previsões de
longo prazo sobre os preços internacionais do petróleo
e os menores preços domésticos do diesel e da gasolina.
Apesar disso, os analistas da agência acreditam que a
Petrobras manterá sua posição satisfatória de negócios,
com boa perspectiva de crescimento.
Sofisticação na gestão de acessos
Para atender às melhores práticas internacionais
e aos requisitos exigidos pelas normas de uma
legislação norte-americana que trouxe novos
parâmetros para a gestão de riscos empresariais
– a Lei Sarbanes-Oxley (SOX), válida para companhias
que atuam no mercado de capitais dos EUA –, a
Petrobras implantou, ao longo dos dois últimos
anos, um projeto de revisão dos controles internos,
na esfera da Tecnologia da Informação (TI). Assim
como empresas de porte semelhante, usuárias do
sistema SAP ERP – um software de gestão empresarial
integrado, que contempla a companhia como um
todo, por meio de módulos correspondentes a
cada área –, a Petrobras adquiriu uma ferramenta
especializada para análise de riscos de segregação
de funções, a Risk Analysis and Remediation (RAR),
do módulo Access Control, da solução SAP GRC.
O objetivo dessa ferramenta é separar funções
potencialmente conflitantes executadas por um
mesmo usuário e, com isso, melhorar a gestão de
riscos em tecnologia da empresa.
O primeiro passo foi elaborar uma matriz com
aproximadamente 100 riscos. Com esses riscos
estruturados, o trabalho consistiu em configurar
a ferramenta RAR e aplicar o resultado no sistema
SAP da Petrobras. A segregação de funções é
importante para reduzir o risco de erros não
intencionais e de fraudes, como ocorre no caso de
uma mesma pessoa ser responsável por solicitar
e também aprovar sua viagem, ou comprar
determinado produto, aprovar e pagar por ele.
A ideia do projeto, que continua em processo
de aperfeiçoamento, é a Petrobras trabalhar dentro
de uma estrutura de controles preventivos contra
riscos. Em casos em que não seja possível segregar

as funções, o gerente, que é o “dono” do risco, tem
a opção de assumir o risco do acúmulo de funções,
mas suas tarefas serão monitoradas por meio de
um controle compensatório, ou seja, detectivo, que
poderá ser executado por ele mesmo ou por seus
superiores hierárquicos.

Alfred John Bacon, da
Petrobras: gestão de perfis
de acesso com segregação
de funções de modo
sustentável

A segregação de funções e a restrição de acessos
representam um dos principais pilares contra a
realização de transações não autorizadas e para a
proteção dos ativos da Petrobras. Elas constam de
declaração anual do presidente e do diretor financeiro
da companhia sobre controles internos para a SOX, no
relatório Form 20F, arquivado anualmente na Securities
and Exchange Commission (SEC), a comissão de
valores mobiliários dos Estados Unidos.

“A Petrobras tinha um problema específico, a falta
de capacidade de analisar e gerenciar a segregação
de funções num ambiente SAP, o que era requisito
para a certificação SOX. Não implantar a ferramenta
poderia colocar em risco essa certificação da
Petrobras”, diz Alfred John Bacon, consultor sênior
da companhia e coordenador do projeto. Ele explica
que a empresa já tinha obtido essa certificação
em 2006, mas a implantação da ferramenta era
necessária para evitar questionamentos por parte da
certificadora, um auditor independente. “O projeto
é fundamental para fazer essa gestão de perfis de
acesso com segregação de funções de maneira
sustentável”, complementa Flávio Moura Santos,
gerente de segurança de TI da Petrobras. Segundo
ele, tratam-se de mais de 40 mil perfis de acesso
e fazer manualmente essa gestão significaria se
sujeitar a riscos.
Ronaldo Fragoso, sócio da área de Consultoria em
Gestão de Riscos Empresariais da Deloitte, explica
que adotar uma abordagem baseada em riscos,
num projeto como esse, é fundamental para que se
possam priorizar os aspectos mais importantes da
implantação de perfis de acesso.
“Pela sua dimensão e complexidade, esse é um
projeto de vanguarda. A Petrobras conseguiu dar um
passo bastante relevante e passou a contar com uma
grande vantagem em relação aos modelos tradicionais
de gerenciamento de perfis de acesso. Muitas
organizações, não só no Brasil, mas no mundo todo,
ainda convivem com a dificuldade de gerenciar
os acessos”, revela o especialista.
Na rota da internacionalização, as empresas
precisarão contar, a exemplo da Petrobras, cada
vez mais, com mecanismos sofisticados de gestão
de riscos para se solidificarem como organizações
globais. “O Brasil precisa aproveitar o fato de que
saiu da crise em posição de vantagem para consolidar
a imagem positiva que construiu nos últimos tempos,
e isso exige um esforço das empresas como um
todo na adoção das melhores práticas de gestão,
incluindo as de riscos”, finaliza o sócio da Deloitte
Anselmo Bonservizzi.
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O mundo e a corporação

No caminho da sustentabilidade
A nova configuração global traz desafios consideráveis
para organizações de todos os portes e setores.
Grandes líderes empresariais têm a percepção de que a
adoção de um plano de continuidade de negócios e o
aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e gestão
de riscos de todos os tipos – operacionais, de crédito,
de mercado e atuariais, entre outros – são cada vez
mais essenciais. Nesse sentido, contar com estruturas
de governança é muito importante para a promoção
do crescimento e sustentabilidade das organizações.
Entre os setores hoje mais preocupados em acelerar
a adequação às boas práticas de governança está o
dos fundos de pensão. Considerando sua enorme

relevância para o desenvolvimento da economia
brasileira, a Deloitte, com o apoio da Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (Abrapp), realizou a pesquisa
“Governança corporativa em fundos de pensão”.
O estudo indicou, entre outros fatores, que mais da
metade dos 68 fundos de pensão da amostra acredita
que a melhor gestão de riscos é o principal benefício de
uma estrutura de governança corporativa, item ainda
mais importante do que a aderência às regulamentações
do mercado. Esse resultado é um sinal de maturidade
dos líderes dessas entidades, considerando, ainda, o alto
grau de regulamentação deste setor.

Principais benefícios da estrutura de governança corporativa para os fundos de pensão (%)

“A melhor estrutura
não garante resultados
e nem receitas, mas a
estrutura equivocada
é certeza de fracasso.”
Peter Drucker, filósofo e administrador austríaco,
conhecido como o “pai da administração moderna”

59

Identificar riscos e gerenciá-los
49

Aderência a normas internas e regulamentações
Suporte à alta administração

43

Conscientização da importância da gestão de riscos e controles internos

40

Maior eficiência dos processos internos

38

Auxílio na execução das estratégias de negócio
Minimizar a ocorrência de fraudes

32
13

Fonte: pesquisa “Governança corporativa em fundos de pensão” (Deloitte, 2009)
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