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Uma das maiores pesquisas globais 
do setor automotivo, agora em 
versão brasileira! Participe!

Anticipate tomorrow. Deliver today. 

Ser especialista transforma negócios.

A KPMG e a AUTODATA decidiram somar suas competências para oferecer ao setor 
automotivo mais uma fonte de conhecimento estratégico, e sua participação é valiosa 
para que este objetivo seja alcançado.

Com base em suas respostas produziremos um capítulo nacional da Global 
Automotive Executive Survey, uma das mais importantes pesquisas globais da 
indústria automotiva, realizada há 20 anos pela KPMG.

Acesse a pesquisa em kpmg.com.br/GAESBR2019 e contribua para o 
desenvolvimento do setor.

A pesquisa leva apenas 20 minutos para ser concluída 
e todas as questões são de múltipla escolha. Não há 
identifi cação do respondente, portanto o sigilo de suas 
opiniões é absoluto.
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Editorial

N
o que depender do humor do empresariado brasileiro, nós 
deixaremos a crise para trás e ingressaremos em uma fase de 
superação, prosperidade e geração de empregos. Pelo menos, é 
isso que se pode deduzir a partir da última edição da pesquisa CEO 

Global Outlook 2018, onde 53 CEOs brasileiros manifestaram otimismo e 
disposição para investir. Realizado anualmente pela KPMG, esse estudo tem 
como objetivo compreender o pensamento empresarial ao redor do mundo 
– e, na versão de 2018, reúne opiniões e informações prestadas por 1.631 
CEOs, de 19 países e atuantes em 11 segmentos bastante variados, tais 
como o de saúde, energia, infraestrutura e varejo. Nossa matéria de capa 
traz uma análise completa sobre as principais informações colhidas nessa 
“radiografia” dos setores produtivos mundiais.

E, por falar em “mundial”, o estudo intitulado The CEO as Chief 
Geopolitical Officer discute o impacto que o cenário político global 
exerce sobre as empresas que têm presença internacional, com foco no 
papel desempenhado pelas lideranças dessas organizações. Confira as 
conclusões dessa pesquisa, que foi conduzida pela KPMG em conjunto com 
a Eurasia Group.

Cientes de que o trânsito de profissionais entre países é intrínseco 
à economia global, trouxemos um artigo sobre a “imigração de mão de 
obra”, assinado pela sócia Patricia Quintas; como não poderia deixar de 
ser, a excelência na formação de um profissional é fator determinante para 
que ele alcance sucesso em qualquer parte do mundo. Por isso, também 
abordamos o tema “educação”, com foco em entrevistas realizadas com 
gestores de instituições brasileiras de ensino superior. Os desafios e as 
perspectivas do setor são apresentados em uma vasta reportagem, tratada 
com a profundidade que o assunto exige.

Inovações tecnológicas no mundo da construção civil, novas leis 
relativas à proteção de dados, o cenário das empresas familiares brasileiras, 
nosso mercado de turismo e outros assuntos instigantes fazem parte desta 
edição. Esperamos que seu conteúdo seja tão enriquecedor para os nossos 
leitores como foi, para nós, coletar e esmiuçar todas as informações aqui 
reunidas.

Boa leitura!

Charles Krieck
Presidente

Integrados ao 
mundo
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CEO Outlook 2018
Levantamento realizado em 19 países, com mais de 
1600 CEOs de 11 setores produtivos, indica que mais 
da metade desses executivos espera “crescimento 
cauteloso da receita de seus próprios negócios”; os 53 
brasileiros entrevistados para o estudo mostraram-se 
especialmente otimistas.
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Radar KPMG

Plataforma KPMG Brasil 
A KPMG no Brasil lançou sua nova plataforma digital 
multimídia gratuita aberta ao público externo. A iniciativa, 
criada com o slogan “Ser inovador transforma negócios”, 
tem o objetivo de reunir informações sobre o mercado e 
disseminar conhecimento. É possível baixar o aplicativo 
KPMG Brasil (disponível nas lojas Google Play e Apple 
Store) para acessar o material e acompanhar a 
Rádio KPMG, com programação informativa e 
musical exclusiva.
https://kpmgbrasil.com.br

Comportamento e expectativas 
do consumidor
Conduzido pela KPMG, o estudo Me, My Life, My 
Wallet (“Eu, minha vida, meu bolso”) baseia-se nas 
respostas de 2,5 mil consumidores brasileiros de 
diversas regiões do País e classes socioeconômicas 
variadas. Inédito, o levantamento traz os diversos 
fatores que influenciam as tomadas de decisão dos 
consumidores, apoiando-se, para tanto, 
cinco diretrizes: motivação, atenção, tempo, 
conexão e bolso.
https://bit.ly/2LxhUaA

A importância das fintechs 
brasileiras
O estudo Fintech 100, desenvolvido pela KPMG 
em parceria com a H2 Ventures, revela que o 
Brasil tem três das 100 fintechs mais inovadoras 
do mundo. Também mostra as multifintechs, que 
oferecem uma ampla gama de serviços financeiros 
aos clientes, e indica um forte crescimento 
desse mercado. 
https://bit.ly/2A9jDie

Revolução Industrial 4.0: o papel 
dos líderes
Os CEOs precisam traçar estratégias que 
viabilizem a sobrevivência das empresas na era 
das tecnologias disruptivas e das transformações 
em larga escala. Estas e outras conclusões fazem 
parte do estudo A reality check for today’s 
C-suite on Industry 4.0 (Um retrato realista do 
presente para o C-suite na Indústria 4.0), 
produzido pela KPMG. 
https://bit.ly/2T1vOEw
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O futuro dos recursos humanos
Entre julho e agosto de 2018, a KPMG conduziu 
a pesquisa The Future of HR ((“O futuro do 
RH”), destinada a compreender os rumos da 
área de recursos humanos. Os participantes – 
1.201 executivos de 31 setores da Ásia-Pacífico, 
Europa, América do Norte, Oriente Médio, África e 
América Latina – manifestaram-se acerca 
de questões como cultura empresarial e 
impacto da inteligência artificial.
https://bit.ly/2QpLbct

Perspectivas do mercado financeiro
A pesquisa 30 voices on 2030 - the future of 
financial services (“30 vozes sobre 2030 – o futuro 
dos serviços financeiros”), realizada pela KPMG 
com a participação de 30 líderes globais desse 
segmento, discute as transformações que deverão 
impactar a relação cliente-instituição até o final da 
próxima década, com detaque para o papel do CEO, 
modelos de negócios, uso crescente de 
data analytics, regulação e formato 
operacional das organizações do setor.
https://bit.ly/2JRex0E
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Vitórias no horizonte
A adoção da IFRS 17 (contratos de seguros) e da IFRS 9 
(norma sobre instrumentos financeiros) pelas firmas de 
pequeno porte é analisada pela KPMG Internacional no 
relatório Participando para vencer. De acordo com o 
levantamento, 67% das grandes seguradoras estão na 
fase de concepção de projeto ou implementação da IFRS 
17, e 64% estão em posição semelhante em relação à 
IFRS 9. Dentre as pequenas, esses percentuais 
são de apenas 10 e 25%, respectivamente.
https://bit.ly/2QMG9rt 

Empresas familiares estão otimistas 
Existe uma tendência de confiança e otimismo entre 
as empresas familiares brasileiras. Esta é a principal 
mensagem presente na terceira edição da pesquisa 
“Retratos de família”, conduzida pela KPMG entre os 
meses de abril e junho de 2018, com 217 empresas 
familiares de 19 estados do País. De acordo com o 
levantamento, 70% das empresas familiares 
brasileiras acreditam que a situação econômica 
do próprio negócio deverá melhorar nos 
próximos três anos.
https://bit.ly/2V2zAiM
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Prontos para 
construir 
o futuro
Otimistas, CEOs brasileiros 
entrevistados para o estudo 
CEO Global Outlook 2018 estão 
dispostos a inovar, investir, 
contratar pessoas e ajudar o 
País a crescer
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É 
verdade que a economia 
brasileira está se recuperando 
em ritmo lento, que nós 
avançamos pouco com as 

reformas imprescindíveis ao País 
(especialmente nos campos tributário, 
trabalhista e previdenciário) e que a 
burocracia ainda atrapalha bastante 
a vida de quem quer empreender, 
gerar renda e empregar pessoas. 
Nada disso, porém, é capaz de tirar o 
otimismo dos executivos brasileiros. 

Foi isso mesmo que você leu: 
apesar de todos os obstáculos, 
nossos gestores permanecem 
confiantes. Pelo menos, foi esse o 
estado de ânimo revelado por 53 
executivos brasileiros entrevistados 
para a elaboração da pesquisa CEO 
Global Outlook 2018.

Realizado anualmente pela 
KPMG, esse estudo tem como 
objetivo compreender o pensamento 
empresarial ao redor do mundo. 
Em sua edição mais recente, ele se 
baseia nas opiniões e informações 
prestadas por 1.631 CEOs, de 
19 países e atuantes em 11 
segmentos: gestão de ativos (asset 
management), indústria automotiva, 
bancário, consumo e varejo, energia, 
infraestrutura, seguros, saúde, 
indústria de transformação, tecnologia 
e telecomunicações. O grupo 
denominado Core Countries abrange 
os 11 principais mercados em que a 
KPMG atua: Austrália, China, França, 
Alemanha, Índia, Itália, Japão, Países 
Baixos, Espanha, Reino Unido e 
EUA; e nos 11 principais setores 
da indústria. Os outros oito países 
que participaram do levantamento 
são considerados emergentes. Vale 
ressaltar que um terço das empresas 
pesquisadas tem mais de US$ 10 
bilhões em receita anual.

A metodologia empregada 
na elaboração do estudo CEO 
Global Outlook 2018 permite 

Charles Krieck, presidente da KPMG no Brasil e América do Sul, e 
André Coutinho, Líder de Clientes e Mercados da KPMG no Brasil

traçar um retrato fiel das principais 
preocupações, prioridades e 
expectativas dos executivos que 
atuam em escala mundial, regional 
ou local, em relação ao crescimento 
dos negócios, aos desafios que 
esperam enfrentar e às estratégias 
que pretendem adotar.

É curioso perceber que o 
otimismo não foi manifestado apenas 
pelos brasileiros: em geral, esse 
sentimento permeia as ações e 
estratégias dos executivos de todos 
os países consultados. Mas é um 
otimismo cuidadoso, sem exageros: 
55% dos entrevistados disseram 
esperar um “crescimento cauteloso 
da receita de seus próprios negócios”, 
e 52% afirmaram que só farão novas 
contratações depois de atingirem 
suas próprias metas de crescimento. 

Quando cruzamos os dados do 
atual estudo com os resultados 
publicados em 2017, percebemos que 
os executivos passaram a dar mais 
peso aos campos de capacitação 
pessoal, aos investimentos em 
novas tecnologias, à adoção de 
ferramentas de gestão e à mecânica 
de definição de estratégias pontuais 
– ou seja, em vez de observarem 
o futuro com receio, os CEOs 
estão optando por criar caminhos, 
soluções e saídas para os impasses 
que vierem a se apresentar. Tendo 
em vista que estamos em um 
cenário de mudanças demográficas 
significativas, alta volatilidade 
geopolítica e riscos cibernéticos, 
podemos inferir que a tendência 
mundial dos executivos é aproveitar 
as adversidades para direcionar suas 
organizações para o crescimento.

Entre os brasileiros, que aos 
poucos saem de um quadro 
recessivo, a confiança na economia 
mundial é compartilhada por 53%. 
Ainda uma maioria, mas bem menor 
que os 96% apresentados em 
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2017. Ainda assim, o ânimo verde 
e amarelo é o melhor da América 
Latina, onde só 28% dos CEOs 
apostam num cenário positivo para a 
economia global. Em compensação, 
quando perguntados sobre as 
perspectivas de crescimento de suas 
empresas para o próximo triênio, 
100% dos brasileiros mostraram-
se otimistas, contra 96% em 2017. 
No grupo dos latinos, 95% estão 
igualmente otimistas; no grupo de 
Core Countries, o índice é de 90%. 
E, quando questionados sobre o 
“tamanho” da expansão esperada, 
87% dos brasileiros apostam num 
crescimento médio das receitas de 
2% ao ano, mesma projeção de 84% 
dos latinos e de 55% dos executivos 
dos Core Countries; para 8% dos 
brasileiros, esse avanço poderá 
ser ainda maior: entre 2 e 4%; 
finalmente, 4% de brasileiros bem 
mais otimistas apostam que poderão 
expandir suas receitas de 5% a 9%.

Claro que os CEOs brasileiros 
que esperam alcançar esses bons 
resultados não estão contando 
com a sorte, nem com alguma 
ajuda externa. Em vez disso, eles 
apostam em alianças estratégicas 
(mencionadas por 32%), na 
concretização de fusões e aquisições 
(21%) e nas joint ventures (19%). O 
crescimento orgânico, fundamentado 
em investimento em inovação, 
pesquisa e desenvolvimento, injeção 

de capital e recrutamento, é a aposta 
de 17% dos entrevistados, enquanto 
11% pretendem fazer da terceirização 
uma aliada. 

Vale chamar atenção para um 
dado curioso: contrariando muito do 
que se diz a respeito da importância 
da sustentabilidade para os negócios, 
63% dos entrevistados disseram 
que a estratégia de crescimento 
de suas companhias não estarão 
atreladas a um objetivo social 
mais amplo. E aqueles que vão 
investir no mercado externo estão 
atentos aos países vizinhos: 89% 
pretendem priorizar as negociações 
com economias emergentes das 
Américas do Sul e Central, e somente 
9% estão dispostos a colocar foco 
dos mercados desenvolvidos. Entre 
os Core Countries, a aposta nos 
mercados emergentes foi citada por 
70% dos entrevistados.

É interessante notar a relevância 
da tecnologia nos planejamentos 
estratégicos: 84% dos CEOs 
brasileiros afirmaram que seus 
investimentos em tecnologia 
têm caráter estratégico, e 42% 
declararam que os investimentos em 
processos de detecção de inovação e 
disrupção são partes importantes de 
suas estratégias de negócios; além 
disso, 40% mostraram-se dispostos a 
investir em programas de aceleração 
ou incubadoras de startups, e 
38% disseram-se propensos a 

disponibilizar produtos e serviços por 
meio de um provedor de plataforma 
online, mesmo percentual daqueles 
que pretendem firmar parcerias 
com provedores terceirizados de 
tecnologia de nuvem. Para 34%, 
será importante integrar-se aos 
consórcios da indústria com foco 
no desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras, e 32% esperam atuar em 
parceria com provedores de dados 
terceirizados. E mais: 55% dos CEOs 
revelaram que a implementação 
de inteligência artificial em alguns 
processos específicos já é uma 
realidade em suas empresas, ainda 
que em pequena escala. 

A segurança cibernética foi citada 
como o fator que “mais preocupa” 
os executivos brasileiros, e 91% 
disseram que proteger os dados dos 
clientes é “prioritário”. Ainda assim, 
75% dos brasileiros garantiram estar 
"muito bem" ou "bem" preparados 
para deter uma ocorrência de 
ameaça à segurança cibernética, 
um dado que pode ser considerado 
surpreendente. Essa confiança foi 
manifestada por 84% dos latinos e 
apenas 57% dos executivos atuantes 
nos Core Countries.

Outra preocupação que despontou 
como relevante entre os brasileiros 
foi o temor de não acompanhar, ou 
não lidar adequadamente, com as 
tecnologias disruptivas/emergentes 
(25%). Os demais receios, como o de 
não superar problemas operacionais, 
a dificuldade em reter talentos e até 
as altas taxas de juros praticadas no 
País, ficaram abaixo de 10%.

Ao comentarem sobre a eficácia e 
desenvolvimento da força de trabalho 
em suas empresas, 79% citaram que 
o conhecimento sobre tecnologias 
emergentes é uma habilidade 
altamente desejável, enquanto 70% 
mencionaram a capacidade de traçar 
cenários e riscos, 64% mostraram 
valorizar os conhecimentos sobre 
segurança cibernética e 60% 
apontaram como desejável a 
especialização em sustentabilidade. 
Ainda no âmbito da força de trabalho, 

Charles Krieck André Coutinho
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85% dos executivos brasileiros 
afirmaram crer que suas empresas 
precisarão aumentar em até 5% 
o número de colaboradores pelo 
próximo triênio, e apenas 2% 
disseram esperar que suas equipes 
sejam reduzidas. O aumento de 
5% na mão de obra foi prevista 
também por 86% dos entrevistados 
latino-americanos e por 54% dos 
integrantes dos Core Countries.

A projeção de aumento de mão de 
obra alinha-se a uma outra conclusão 
trazida pelo Estudo: na opinião dos 
executivos, o uso de novos recursos 
tecnológicos, tais como a robótica e a 
inteligência artificial, acabarão dando 
origem a novos postos de trabalho em 
vez de eliminá-los. Nada menos que 
95% dos CEOs ouvidos globalmente 
têm essa visão otimista – entre os 
brasileiros, esse índice chega a 100%.

Questionados sobre a eventual 
necessidade de transformar 
radicalmente seus modelos de 
negócios para fazerem frente aos 
novos desafios e não perderem 
competitividade, 89% dos 
entrevistados brasileiros afirmaram 
estar pessoalmente preparados para 
liderar suas organizações nesse 
caminho. Essa autoconfiança foi 
demonstrada por 91% dos CEOs 
latino-americanos, e por 72% dos 
Core Countries. Além disso, 87% 
dos executivos brasileiros, 89% dos 
latino-americanos e somente 27% 
dos demais países asseguraram não 

sentir qualquer dificuldade para 
acompanhar o ritmo da inovação 
tecnológica em seus respectivos 
setores.

Ainda dentre os brasileiros, 76% 
dos executivos disseram acreditar 
que a análise preditiva não deve 
ser considerada menos precisa 
que a análise de dados históricos 
de operações, e 22% garantiram 
que pretendem aumentar o uso de 
modelos de previsão ou análise pelos 
próximos três. 

O recorte brasileiro do estudo 
CEO Global Outlook 2018 confirma 
aquilo que, de certa forma, todos nós 
sabemos: o empreendedor nacional 
é incansável, está disposto a abraçar 
as melhores práticas mundiais e não 
perde a confiança no País. Com o 
otimismo, a disposição e a energia 
que manifestaram durante o estudo, 
nossos executivos demonstram 
claramente que estão preparados 
para ajudar o Brasil a emergir da 
crise e a assumir o lugar que merece 
no cenário mundial. n

O empreendedor 
nacional é incansável, 
está disposto a abraçar 
as melhores práticas 
mundiais e não perde 
a confiança no País



Turismo no Brasil: 
oportunidades para todo tipo de investidor

Apesar do imenso 
potencial – belas 
praias, florestas
preservadas e ótima 
culinária – o Brasil 
ainda não figura
entre os dez destinos 
preferidos do turismo 
internacional e o
segmento representa 
apenas 7,9% do PIB 
de 2017

Moacyr Piacenti, Sócio Líder em 
Viagens e Turismo da KPMG no Brasil

França, Estados Unidos, 
Espanha e – pasmem! – China 
são os quatro países que mais 
recebem turistas anualmente. 

O Brasil sequer figura entre os 10 
destinos favoritos dos viajantes 
estrangeiros. E isso apesar de termos 
belas praias, grandes trechos de 
floresta intacta, um povo hospitaleiro 
e ótima culinária. Ou seja: potencial 
nós temos.

Um estudo recente, realizado 
pelo Conselho Mundial de Viagens 
e Turismo (WTTC, sigla derivada de 
“World Travel & Tourism Council”), 
nada menos que 10.4%, do PIB 
mundial e 10% dos postos de 
trabalho existentes ao redor do 
mundo resultam da indústria de 
turismo. Só em 2017, esse mercado 
cresceu 4.7%. Estima-se que o 
turismo, movimenta em torno de de 
US$ 8,3 trilhões por ano.

Mas o Brasil está abaixo da média 
mundial: esse segmento representou 
apenas 7,9% do nosso PIB no ano 
passado e respondeu por 7,3% do 
total de empregos no País. E este foi 
um dos melhores resultados da série 
histórica, com crescimento ,de 1.5% 
em relação ao ano de 2016 – quando, 
convém lembrar, tivemos Olimpíadas 
no Rio de Janeiro. Ainda assim, 
estamos abaixo dos patamares de 
2012 no que tange aos gastos com 
turismo (R$ 338 bilhões em 2017, 
contra R$ 360,7 bilhões em 2012) 
e aos investimentos no setor, que 
caíram de R$ 64,1 bilhões em 2012 
para R$ 62,8 bilhões em 2017.

Na compração com outros países 
da América Latina, estamos em 
oitavo lugar quando se considera 

a relação Turismo-PIB nacional, 
atrás de México (16%), Costa Rica 
(12,9%), Cuba (10,7%), Chile (10,4), 
Argentina (10,3%), Peru (9,8%) e 
Guatemala (8%). Não por acaso, 
os países que lideram o ranking de 
contribuição do setor de turismo em 
relação ao PIB nacional são aqueles 
que direcionam maior percentual do 
PIB a investimentos no setor, tais 
como Cuba (21,6%), Chile (10,5%), 
Guatemala (8,3%) e Argentina (7,5%). 
No Brasil, esse percentual é de 
apenas 6,1%. 

Quando analisamos os países 
europeus, a relação entre retorno e 
invesimento fica ainda mais evidente. 
Em 2017, o turismo na Grécia 
contribuiu com 19,7% do PIB nacional, 
mediante um investimento de 15,9%; 
em Portugal, onde foram investidos 
10,2% do PIB, a contribuição do 
turismo para a composição do PIB 
nacional foi de 17,3%.  Na Espanha, a 
relação foi de 7,7% de investimento e 
14,9% de retorno.

Ainda que uma análise mais 
apurada desses números deva 
considerar os diferentes pesos que 
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os vários setores da economia têm 
em cada país – por exemplo: no 
Brasil, o agronegócio é muito forte, 
e por isso sua participação no PIB 
é tão significativa –, parece bem 
evidente que o turismo nacional não 
tem recebido os investimentos que 
merece.

Nosso desempenho aquém das 
possibilidades não deve, porém, 
ser alvo de críticas ou “lamentos”. 
Antes, ele sinaliza que podemos 
crescer muito no setor turístico. Ou 
seja: existe tanto a necessidade 
quanto a oportunidade de realizar 
investimentos em toda a cadeia, 
incluindo hotéis, transportes, 
restaurantes, parques temáticos, 
atrações culturais e, claro, no nosso 
alto potencial para as modalidades 
de turismo de negócios, de aventura 
e ecológico. Não nos faltam belezas 
– e desafios – naturais, de trilhas a 
praias desertas, de picos elevados a 
florestas pouco exploradas.

Convém ressaltar que investir não 
significa, necessariamente, lançar-
se à realização de novos projetos. 
Há bons empreendimentos que só 
precisam de melhorias, seja em 
reformas físicas ou no seu formato 
de gestão. Devemos ter em mente 
que o turista quer, acima de tudo, 
divertir-se, mas para isso ele precisa 
sentir-se seguro e encontrar conforto. 
Das instalações ao wi-fi, do sólido 
esquema de segurança em um hotel 
à disponibilização do serviço de 
shuttle – afinal, conforme a cidade, 
o deslocamento do aeroporto para o 
hotel constitui verdadeiro desafio.

Outro aspecto essencial é o 
treinamento das pessoas. Vivendo 
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em um país tão grande, e ainda 
por cima, afetado pela baixa 
qualidade na Educação, temos 
poucas pessoas fluentes em línguas 
estrangeiras para lidar com nossos 
visitantes internacionais. Expandir 
a aprendizagem do inglês, que é 
a língua mais universalizada de 
todas, e posteriormente, também 
do espanhol, é uma providência 
que o nosso país precisa tomar 
urgentemente, seja como política 
do Estado, seja como decisão 
dos próprios empreendedores, 
que podem e devem investir na 
qualifiação e no aprimoramento de 
seu pessoal.

É preciso considerar ainda que 
os viajantes buscam uma boa 
experiência pelo preço justo. Ou seja: 
existem oportunidade no turismo de 
luxo, mas também no atendimento a 
demandas mais modestas. 

Uma coisa é certa: do resort 
à pousada, há espaço para 
todos. Falta-nos, agora, divulgar 
adequadamente as vantagens e 
as oportunidades existentes no 
Brasil. Turismo é salário, é riqueza, é 
trabalho para o povo – e merece ser 
levado a sério. n
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Maturidade do 
Compliance
“Se você acha que o 
compliance é caro, 
experimente não 
atendê-lo” – as palavras 
do ex-vice-Procurador-
Geral de Justiça dos 
Estados Unidos, Paul 
McNulty, não deixam 
dúvidas: a difusão da 
governança e da cultura 
de compliance é uma 
tendência irreversível

Emerson Melo
Sócio líder da prática de Compliance 
da KPMG no Brasil

A 
adoção de procedimentos 
de compliance ocorre 
nos mais diversos países, 
e cada vez mais seus 

modelos de implantação e gestão 
se aprimoram.  No Brasil, também 
temos obtido avanços importantes, 
como bem demonstra a pesquisa 
Maturidade do Compliance no Brasil, 
realizada em 2017-2018 pela KPMG 
com base em respostas obtidas 
por meio da plataforma web com 
representantes de 450 empresas 
de diferentes estruturas e regiões.  
E, dentre esses representantes, 
85% são tomadores de decisão 
-- por exemplo, conselheiros de 

de maturidade importante quando, 
por exemplo, os funcionários 
entendem o valor que esta atribui 
à integridade, à confiança e ao 
respeito pelas leis.

Transformar a cultura com o 
objetivo de fortalecer as práticas 
de compliance é difícil, mas 
fundamental – e, nesse processo, 
um papel decisivo cabe aos 
líderes na empresa. Dentre os 
respondentes no levantamento 
da KPMG, 59% informaram que 
os líderes “insistem sempre 
que a governança e a cultura de 

administração, membros de 
comitês de auditoria, CEOs etc.

Governança e Cultura
O relatório da pesquisa da 

KPMG abrange uma ampla série 
de temas. Vamos começar pelos 
temas de governança e cultura, 
reconhecidas como bases de um 
programa de Ética e compliance 
efetivo. A governança refere-
se às estruturas de compliance 
existentes na empresa; já a 
Cultura de compliance consiste 
em uma combinação de costumes 
e crenças presentes no dia a dia 
na empresa. Ela atinge um grau 
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Integrar compliance 
e outras áreas de 
negócios: principal 
desafio para 86%

Emerson Melo

compliance são essenciais para o 
êxito da estratégia da empresa”.

Não basta, porém, reiterar 
de tempos em tempos esses 
aspectos. É preciso dotar a empresa 
de estruturas de compliance e 
atribuir-lhes responsabilidades. A 
pesquisa registra que, em 2017-
2018, apenas 9% das empresas não 
contavam com nenhuma estrutura 
desse tipo, enquanto o percentual 
com estruturas de compliance 
instaladas era de 42%. Ainda 
assim, tais práticas estavam sob a 
responsabilidade de outras áreas, 
principalmente da Auditoria Interna 
(12%), do jurídico (12%) ou das 
finanças/controladoria (9%).

Como essas práticas se 
manifestam no dia a dia da empresa? 
Em 2017-2018, segundo 86% dos 
respondentes da pesquisa, o maior 
desafio consistia justamente em 
integrar a área de compliance às 
demais áreas de negócios. Mais 
ainda: 38% declararam que as 
áreas de negócios tinham um 
entendimento limitado dos riscos de 
conduta eventualmente relacionados 
ao compliance. Esse dado sugere 
que, em alguns casos, esses 
procedimentos podem despontar 

como um objetivo proclamado 
e valorizado, porém distante 
da “guerra” diária por fatias do 
mercado.

Riscos de compliance
Embora a maioria das empresas 

reconheça a importância de avaliar 
riscos para melhor abordá-los – e 
combatê-los – por meio de seu 
Programa de Ética e Compliance, as 
maneiras de realizar tais avaliações, 
de documentar os riscos detectados 
e até de envolver a equipe na “linha 
de defesa” variam muito. A Pesquisa 
apontou que 64% das empresas 
afirmam contar com um processo de 
avaliação de riscos de compliance, 
mas 54% admitem não dispor de um 
processo eficiente de due diligence 
para terceiros. Além disso, 38% 
dos respondentes afirmaram que as 
áreas de negócios têm entendimento  
dos riscos de compliance e apenas 
33% disseram haver envolvimento 
do compliance em decisões 
estratégicas. 

Além disso, para as empresas 
globais – que estão submetidas a 
diferentes obrigações regulatórias, 
posto que estas variam de país para 
país –, um inventário formalizado 
de seus regulamentos deve ser 
a base dos Programas de Ética e 
Compliance – inclusive para que a 
organização se prepare para capturar 
as mudanças e as tendências 



16   KPMG Business Magazine 44

Compliance

regulatórias. Sem um inventário 
das obrigações regulatórias, os 
executivos são desafiados a entender 
completamente quais são os riscos 
de compliance inerentes a cada 
regulamentação, e avaliar se os 
controles existentes bastam para 
mitigá-los. Regulamentações não 
inventariadas podem ser a fonte de 
graves riscos.

Chama atenção que 86% dos 
respondentes tenham afirmado que 
um dos maiores desafios da área 
de compliance é identificar, avaliar e 
monitorar os aspectos de compliance 
e regulatório, mas apenas 47% 
afirmem dispor de um inventário 
regulatório bem estabelecido e 
monitorado.

Mediante os problemas 
detectados, a pesquisa permite 
concluir que o nível de maturidade 
em avaliação de riscos de compliance 
é baixo – e que adotar boas práticas 
seria a única forma de as empresas se 
prevenirem, fosse para compreender 
suas próprias lacunas em termos 
de política de prevenção de riscos, 
fosse para priorizar medidas ou 
implementar as melhorias necessárias 
em todas as frentes envolvidas – da 
comunicação às áreas responsáveis 
por toda e qualquer forma de gestão e 
administração.

Pessoas e Competências
Vamos imaginar – e, infelizmente, 

no caso brasileiro, é fácil fazê-lo – 
que um departamento da empresa 
que gere grandes lucros distribua 
regularmente propinas às autoridades 
responsáveis pela aprovação 
de projetos. E que, ao serem 
questionados sobre essas ações, os 
responsáveis pelo setor declarem 
que, sem o pagamento dessas 
propinas, o volume de negócios e 
os lucros cairiam drasticamente. 
Além de interromper imediatamente 
essas práticas ilegais, de que modo a 
empresa deveria agir em relação aos 
funcionários envolvidos?

Essa pergunta incômoda remete a 
outro item do Relatório de Pesquisa: 
Pessoas e Competências. Segundo 
o relatório, 69% dos respondentes 
afirmam que abordam "as infrações 
de compliance oportunamente 
e que ações disciplinares são 
apropriadamente aplicadas". No 
entanto, prossegue o documento, 
“muitas empresas ainda não 
vinculam o descumprimento 
dos requisitos de compliance 
com a remuneração variável dos 
funcionários ou com avaliações de 
desempenho”. 

A conclusão do relatório, portanto, 
pode ser resumida da seguinte 

forma: as empresas devem estar 
dispostas a tomar decisões difíceis, 
especialmente as de alto impacto.  
A ausência da atitude correta, por 
mais complicada que esta possa 
parecer, enfraquece a governança 
e a cultura de compliance. Já o 
oposto, isto é, a ação assertiva, ética 
e corajosa, desestimula qualquer 
tolerância em relação a malfeitos. 

Políticas e Procedimentos
As políticas e procedimentos, 

em muitos casos referidos em um 
Código de Ética e Conduta, são 
outro item de um Programa de 
Ética e Compliance – e da pesquisa. 
Segundo o relatório, apenas 10% das 
empresas não possuem um Código 
de Ética e Conduta formalizado. 

Para as empresas restantes, 
porém, os percentuais de efetividade 
desses procedimentos variam. 
Assim, 81% dos respondentes 
afirmaram que o Código de Ética 
e Conduta de suas empresas faz 
referência aos aspectos regulatórios 
e de compliance, enquanto 71% 
sustentaram que a Política e o 
Programa de Ética e Compliance são 
implementados de modo eficiente, 
com o objetivo de identificar 
condutas inadequadas e assegurar 
a investigação e a prevenção. 
Contudo, apenas 64% mencionaram 
a existência de incentivos e ações 
disciplinares em suas empresas, 
formalizados em políticas e 
procedimentos.

Pode-se imaginar que boa parte 
desses 81% de respondentes esteja 
satisfeita com o simples enunciado 
dos procedimentos do Código de 
Ética e Conduta, sem pensar muito 
na necessidade de concretizá-los 
por meio de incentivos e ações 
disciplinares. Seja como for, a 
distância entre os 81% e os 64% 
de respondentes sugere o quanto 
os procedimentos de compliance 
podem se expandir, tornando-se 
mais efetivos. As empresas devem 
reconhecer que eventuais melhorias 
em outras áreas do Programa 
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de Ética e Compliance – como 
treinamento, comunicação e avaliação 
de riscos – precisam ser incorporadas 
às avaliações de impacto e planos de 
trabalho.

Comunicação e Treinamento
Como os quadros responsáveis 

pela área do compliance (os CCOs) 
avaliam se os seus programas de 
treinamento são efetivos? Qual é 
a relação entre o treinamento e a 
cultura de compliance? Cada vez mais 
empresas tentam responder a essas 
e outras questões semelhantes. 
A pesquisa revelou que 72% dos 
entrevistados receberam treinamento 
sobre compliance e anticorrupção; 
para um percentual ainda maior – 
80% –, a principal ferramenta de 
treinamento foi o Código de Ética e 
Conduta da empresa.

Esse instrumental é suficiente? 
Aparentemente, não: apenas 31% 
dos respondentes informaram que 
seus funcionários tiveram um grau de 
conformidade alto (superior a 90%) 
nos treinamentos. Isso coloca em 
pauta a adoção de medidas como 
uma supervisão e patrocínio mais 
rigorosos da governança e o reforço 
da cultura de compliance na empresa.

Análise de Dados e 
Tecnologia

Praticamente todos 
reconhecem que a utilização da 
tecnologia e a análise de dados 
são necessárias para reforçar, 
na empresa, a governança e a 
cultura de compliance. Contudo, 
segundo a pesquisa, apenas 
32% das empresas recorrem à 
tecnologia para apoiar iniciativas 
como avaliação de riscos, testes, 
monitoramento, treinamento e 
relatórios.

Os executivos que lançam 
mão da tecnologia para a análise 
dos dados nesse setor também 
devem considerar se a sua 
infraestrutura tecnológica suporta 
as atividades e Programas de Ética 
e Compliance, e se eventuais 
melhorias estão na ordem do dia. 
Em muitos casos, eles empregam 
tecnologias ultrapassadas, que 
não acompanham a evolução 
das mudanças regulatórias e dos 
padrões da indústria. O resultado 
é a incapacidade de identificar 
os riscos no momento certo, e, 
consequentemente, de fornecer 
respostas rápidas, bem como 
a impossibilidade de executar 
compliance em tempo real e de 
avaliar com precisão se o programa 
implementado tem efetividade, 
gera e protege valor, e promove 
vantagem competitiva. Vale ressaltar 
que a implementação de um 

sistema para monitoramento dos 
principais riscos de compliance 

é fundamental para manter 
a efetividade do Programa 
de Ética e Compliance bem 
como para possibilitar que 
os executivos façam a 
identificação tempestiva 
de necessidades de 
aperfeiçoamento de seus 
processos e controles, 

além de contribuir para 
identificar e agir rapidamente, 

sanando 
eventuais desvios nos padrões de 

conduta ética.

Conclusão
Os pontos ressaltados aqui e 

outros constantes da pesquisa 
Maturidade do Compliance no Brasil 
comprovam que essas práticas 
atingiram a maturidade em nosso 
país e que o tema compliance tem 
sido cada vez mais pauta nas de 
Conselhos de Administração, Comitês 
de Auditoria e do C-Level. Isso não 
significa que a cultura do compliance 
tenha se universalizado no mundo 
empresarial. Estamos longe disso, 
infelizmente. Mas resta evidente que 
as exigências cresceram e em muitas 
organizações os procedimentos 
e ações disciplinares associados 
a essa cultura acompanharam tal 
evolução. Não basta uma empresa 
dispor de um Código de Ética e 
Conduta; trata-se agora de reforçar 
os procedimentos previstos nesses 
códigos por todos os meios – 
comunicações e treinamentos, 
políticas e procedimentos 
robustos, recursos tecnológicos 
(Compliance Analytics), gestão de 
riscos de terceiros e due diligence, 
ações disciplinares, investigação, 
monitoramento da efetividade 
do programa de compliance, 
entre outros – para fazer dos 
procedimentos de compliance uma 
realidade irreversível que proteja e 
gere valor e vantagem competitiva às 
organizações. n

O uso da tecnologia 
e a análise de 
dados reforçam 
a governança 
e a cultura de 
compliance
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Proteção de dados no 
Brasil e no mundo
Uma leitura do que vigora hoje, a importância da nova legislação e 
como as empresas e os entes públicos devem se preparar

Dustin Pozzetti, Sócio-líder de Regulação e Telecom;
Emerson Melo, Sócio-líder de Compliance;
Leandro Augusto Marco Antonio, Sócio-líder de Cyber Security;
Marcelo Ribeiro, Sócio-diretor de Regulação e Telecom;
Marcos Matsunaga, Sócio da Ferraz de Camargo e Matsunaga Advogados;
Marina Bozzola,  Gerente da Ferraz de Camargo e Matsunaga Advogados.
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O 
avanço das tecnologias 
de coleta, processamento 
e interpretação de 
dados pessoais traz 

oportunidades infinitas para 
conhecer os hábitos e padrões 
comportamentais de usuários 
de serviços e de plataformas 
tecnológicas disponibilizadas pelas 
organizações (ex. sites, apps, entre 
outros), permitindo gerar ações 
de marketing mais eficientes 
e customizadas em setores de 
consumo, serviços, setor financeiro 
e de seguros, entre outros, e até 
mesmo no plano das recomendações 
de políticas públicas. Na era digital, os 
dados converteram-se em patrimônio 
das empresas que os detêm, gerando 
a necessidade de conferir-lhe algum 
grau de proteção jurídica e regulação 
que garantam transparência e 
apliquem os preceitos constitucionais 
do direito à vida privada.

A recém aprovada Lei 
13.709/2018, a Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD), que 
dispõe sobre a proteção de dados 
pessoais e altera a Lei nº 12.965, 
de 23 de abril de 2014 (Marco Civil 
da Internet), visa a assegurar que 
princípios de respeito e proteção de 
dados não serão negligenciados, e 
apesar de entrar em vigor no Brasil 
apenas em fevereiro de 2020, tem 
gerado inúmeras interrogações nos 
agentes de mercado. Globalmente, 
o tema proteção de dados vem 
sendo tratado há mais de 40 anos 
(tabela 1) e sofre atualizações 
recorrentes na medida em que o 
processo de inovação supera o 
desenho inicial do arcabouço, como 
por exemplo na União Europeia. Ela 
utilizou cerca de 90% das bases da 
Diretiva 95/45 para criar a General 
Data Protection Regulation (GDPR) 
que inclui, entre outros, seções 

sobre consentimento explícito, 
notificação sobre vazamentos, 
direito ao acesso, direito à exclusão 
dos dados, DPO (Data Protection 
Officer), RoP (Required Organizational 
Pratices), portabilidade dos dados, 
privacidade desde a concepção, 
previsões de multas, além de uma 
linguagem direta e simples.

No total, mais de 100 países 
têm leis específicas voltadas à 
proteção de dados dos cidadãos e 
alguns dispõem de uma Autoridade 
Supervisora de Dados independente, 
com poderes para garantir a 
obediência à codificação. Em todos 
os países nos quais houve aderência 
à lei, percebeu-se melhoria na 
dinâmica dos negócios, bem como 
uma maior necessidade de repensar 
estratégias e, especialmente, de se 
analisar a maneira como estas serão 
executadas pelo negócio. O prazo 

OECD: Guidelines 
on the Protection 
of Privacy and 
Transborder Flows of 
Personal Data

União Europeia: 
Diretiva nº 95/45/
EC, substituída pela 
Regulamentação 
Geral de Proteção de 
Dados (GDPR)

Reino Unido: 
Ato de 
Proteção de 
Dados

Japão: Ato de 
Proteção de 
Informações 
Pessoais

Alemanha: Ato Federal 
de Proteção de Dados 
(Bundesdatenschutzgesetz)

Em vigor desde 1980 Em vigor desde 1995 Em vigor 
desde 1998

Em vigor desde 
2005

Em vigor desde 1998

Estados-membros 
devem ter legislação 
interna focada 
na proteção da 
privacidade e dos 
direitos individuais. 
Exigências de 
privacidade atingem 
entes públicos e 
empresas privadas.

Uniformiza diretrizes 
para proteção de 
dados pessoais em 
todos os Estados-
membros.
Determina que 
direitos individuais 
devem ser 
protegidos e 
assegurados.
Previne abusos.

Impõe regras 
relativas à 
proteção 
a dados 
pessoais e 
aos “dados 
sensíveis”, 
que englobam 
informações 
como religião 
professada e 
etnia.

Empresas e demais 
organizações 
públicas ou privadas 
devem salvaguardar 
direitos e 
interesses dos 
indivíduos no 
processamento 
de seus dados. 
Prevê sanções 
penais em caso 
de desrespeito às 
disposições do Ato.

Protege os interesses 
individuais no que tange ao 
uso de dados pessoais.
Uma curiosidade 
interessante: a primeira 
lei de proteção alemã a 
dados individuais data de 
1977 e já estendia aos 
entes públicos e privados 
a responsabilidade pelo 
bom uso desses dados e 
respeito à privacidade.

Tabela 1 – Visão geral do tema Proteção de Dados Pessoais em outros países
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de 18 meses no Brasil, contados 
da data de sanção da LGPD, em 
14 de agosto de 2018, para que as 
empresas possam adaptar-se à nova 
realidade e cumprir a lei em sua 
totalidade é enxuto para regularizar o 
banco de dados existente e começar 
a tratar os novos dados coletados. 

De acordo com a Pesquisa 
KPMG International: Guardians of 
trust – Who is responsible for trusted 
analytics in the digital age, datada 
de fevereiro de 2018, 92% dos 
executivos não confiam no processo 
de Data Analytics da sua empresa, o 
que torna altamente recomendável 
a contratação de um prestador 
externo de serviços. A KPMG conta 
com um conjunto de capacidades e 
experiência assessorando clientes 
nacionais e internacionais para 
estabelecer a total aderência da 
operação com a estratégia de 
negócio e recomenda atenção 
especial para os seguintes pontos:

1 – Estabelecer princípios 
que permitam ao usuário 
conhecer e gerenciar os 
dados que são obtidos 
pela entidade: além do 

consentimento explícito, caberá 
à empresa que recebe essas 
informações municiar o usuário 
com tudo o que ele precisa 
saber acerca das políticas 
de privacidade dos sites que 
frequenta, tendo o direito de 
visualizar, corrigir e excluir dados 
que tenham sido coletados. O 
tratamento das informações será 
permitido se estiver dentro das 
hipóteses previstas na proposta, 
como obrigações legais, 
contratuais e proteção do crédito.

2 – Adotar um conjunto de 
controles que permitam 
manter a guarda somente 
dos dados dos usuários 

ativos e habilitar um processo 
seguro de portabilidade: dados 
pessoais deverão ser excluídos 
após o encerramento da relação 
entre o cliente e a empresa; 
os titulares das informações 
poderão corrigir dados que 
estejam de posse de uma 
empresa; a transferência de 
dados pessoais só poderá 
ser feita a países com nível 
"adequado" de proteção de 
dados

3 – Manter trilhas de 
auditoria para os princípios 
de causalidade: uma 
das passagens mais 

interessantes da lei determina 
que, para cada decisão 
automatizada feita por uma 
empresa, ela deve ser capaz de 
explicar como chegou a ela.

4 – Implantar e aprimorar 
sistemas de segurança da 
informação: além de as 

empresas coletarem somente 
os dados necessários aos 
serviços prestados, deverão 
existir medidas de segurança 
para proteger os dados pessoais 
de acessos não autorizados e de 
"situações acidentais ou ilícitas" 
de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer forma 
de tratamento inadequado 
ou ilícito. Criptografar esses 
dados e assegurar o direito do 
usuário ao anonimato estão 
previstos, com o objetivo de 
coibir a exposição dos usuários 
em eventuais vazamentos. 
Cabe ao responsável pela 
gestão dos dados o dever de 
comunicar casos de "incidente 
de segurança” que possam 
trazer risco ou dano ao titular 
das informações – por meio, 
por exemplo, de vazamentos ou 
ataques de hackers.

5 – Mecanismos 
para suportar possível 
“responsabilidade 
solidária”: a lei estabelece 

papéis e responsabilidades entre 
controladores e operadores em 
caso de violações, com possível 
aumento de ações civis pelos 
titulares de dados em caso de 
vazamentos. Assim, a expectativa 
é de que as organizações se 
debrucem com mais cuidado 
sobre as decisões de uso de 
dados e informações, além de 
melhor definição da relação e dos 
controles entre empresas, bem 
como mais rigidez e segurança no 
manejo de dados dos usuários por 
parte do Poder Público.

6 - Implementar um 
programa de governança 
em privacidade que, no 
mínimo: a) demonstre o 

comprometimento do controlador 
em adotar processos e políticas 
internas que assegurem 
o cumprimento, de forma 
abrangente, de normas e boas 
práticas relativas à proteção de 
dados pessoais; b) seja aplicável 
a todo o conjunto de dados 
pessoais que estejam sob seu 
controle, independentemente 
do modo como se realizou 
sua coleta; c) seja adaptado à 
estrutura, à escala e ao volume 
de suas operações, bem como 
à sensibilidade dos dados 
tratados; d) estabeleça políticas 
e salvaguardas adequadas com 
base em processo de avaliação 
sistemática de impactos e riscos à 
privacidade; e) tenha o objetivo de 
estabelecer relação de confiança 
com o titular, por meio de atuação 
transparente e que assegure 
mecanismos de participação 
do titular; f) esteja integrado à 
estrutura geral de governança, e 
estabeleça e aplique mecanismos 
de supervisão internos e 
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externos; g) conte com planos 
de resposta a incidentes e 
remediação; e h) seja atualizado 
constantemente com base em 
informações obtidas a partir 
de monitoramento contínuo e 
avaliações periódicas. Cumpre 
lembrar que, de acordo 
com a legislação, é preciso 
“demonstrar a efetividade de 
seu programa de governança 
em privacidade quando 
apropriado e, em especial, 
a pedido da autoridade 
nacional ou de outra entidade 
responsável por promover o 
cumprimento de boas práticas 
ou códigos de conduta, os 
quais, de forma independente, 
promovam o cumprimento 
desta Lei”, e que: “§ 3º – As 
regras de boas práticas e 
de governança deverão ser 
publicadas e atualizadas 
periodicamente e poderão ser 
reconhecidas e divulgadas pela 
autoridade nacional”.

Adequar-se aos novos tempos 
será a melhor maneira de as 
empresas atuantes no Brasil não 
serem atingidas pelas multas 
previstas (veja box). Anunciantes 
e marcas que lidam com 
diferentes provedores, ou até com 

Multas
No que se refere às multas, a 
nova legislação estabelece que:

Art. 52.  Os agentes de 
tratamento de dados, em razão 
das infrações cometidas às 
normas previstas nesta Lei, 
ficam sujeitos às seguintes 
sanções administrativas 
aplicáveis pela autoridade 
nacional:

I - advertência, com 
indicação de prazo para 
adoção de medidas 
corretivas;

II - multa simples, de até 
2% (dois por cento) do 
faturamento da pessoa 
jurídica de direito privado, 
grupo ou conglomerado 
no Brasil no seu último 
exercício, excluídos os 
tributos, limitada, no 
total, a R$ 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais) 
por infração;

III - multa diária, observado 
o limite total a que se refere 
o inciso II;

IV - publicização da infração 
após devidamente apurada 
e confirmada a sua 
ocorrência;

V - bloqueio dos dados 
pessoais a que se refere 
a infração até a sua 
regularização;

VI - eliminação dos dados 
pessoais a que se refere a 
infração.

bases proprietárias de dados, 
precisarão estar mais atentos 
aos processos de coleta e 
armazenamento de informações 
que venham a adquirir e utilizar, 
dada a questão, já mencionada, 
de responsabilização solidária. É 
possível que muitas empresas 
precisem ampliar investimentos 
em ferramentas tecnológicas e 
na contratação de profissionais 
altamente capacitados para 
as áreas de tecnologia da 
informação, assessoria jurídica 
e segurança cibernética. Elas 
também terão de revisar 
contratos com prestadores 
de serviço, fornecedores, 
colaboradores etc. Ou seja: 
terão de investir tempo, 
dinheiro e energia na adequação 
regulatória.

Cabe ressaltar que a nova 
lei tem uma vantagem: ela 
não cria regras pontuais que 
poderiam, no futuro, tornar-se 
inadequadas ou ultrapassadas. 
Ao contrário: seus princípios 
e fundamentos, alinhados ao 
que existe de mais moderno 
no mundo contemporâneo, 
elevam o tratamento de dados 
no Brasil a patamares aptos a 
fazer frente aos maiores avanços 
tecnológicos. n
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Construção civil

Governança em obras 
desde o primeiro instante
Prever eventuais 
problemas e apontar 
a quantidade de 
recursos necessários 
ao cumprimento do 
cronograma planejado 
são duas das inúmeras 
vantagens oferecidas 
pela tecnologia BIM

Já faz parte da tradição 
brasileira: uma obra pública 
raramente chega ao final 
dentro do prazo, das 

especificações e do orçamento que 
foram previstos em sua origem e 
concepção. E, a cada vez que uma 
modificação se faz necessária, o 
Poder Público é impelido a aprovar 
verbas emergenciais para cobrir 
as despesas imprevistas ou mal 
dimensionadas, ou então, a paralisar 
a obra por tempo indeterminado. O 
resultado já é conhecido: canteiros 
parados Brasil afora, obras concluídas 
a custos que chegam ao dobro 

ou triplo do estipulado e outras 
surpresas.

As tecnologias que compõem o 
BIM – do inglês Building Information 
Modelling, que significa Modelagem 
da Informação da Construção – 
constituem-se em uma resposta 
tecnológica que pode auxiliar 
na resolução destes e outros 
problemas do universo da indústria 
da Construção. Ou, pelo menos, um 
caminho para atenuá-los.

Grosso modo, o BIM consiste um 
conjunto de tecnologias, processos e 
políticas que permitem aos múltiplos 
interessados de um empreendimento 
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a colaborativamente projetar, construir 
e operar uma construção no espaço 
virtual. Este modelo virtual colaborativo, 
agrupa de forma integrada todas 
as informações de um projeto de 
construção, podendo reproduzir 
fielmente em 3D a visualização do 
empreendimento, incluindo detalhes 
como a especificação dos materiais 
de cada elemento (vidros, madeiras, 
alumínio, ferro etc.), suas quantidades, 
localização, sequenciamento de 
montagem, custos, dentre outras 
informações dependendo do uso. 
“Essa simulação permite visualizar a 
obra e entender seu comportamento 
antes de iniciar a construção”, explica 
Emerson Melo, Sócio Líder de 
Building & Construction da KPMG  
no Brasil. 

E não são apenas os aspectos 
arquitetônicos que podem ser 
considerados e reproduzidos 
pelo BIM: outras informações 
relativas às demais disciplinas da 
engenharia, tais como os aspectos 
de sustentabilidade e de sistemas 
prediais, podem ser incorporadas à 
simulação. “Além disso, o BIM pode 
ser utilizado tanto na construção 
pesada, em obras de infraestrutura, 
quanto em obras privadas e de menor 
porte, desde um shopping center até 
um prédio de apartamentos ou uma 
vila de casas”, afirma Melo.

Segundo o especialista, a 
visualização tridimensional é 
de grande ajuda para a tomada 
de decisões, a identificação de 
potenciais problemas e até para a 
realização das melhores escolhas 
estéticas. “Trata-se de uma solução 
que abrange desde aspectos 
relacionados à Geometria e Relações 
Espaciais até o controle do próprio 
ciclo de vida da construção, desde a 
definição dos processos construtivos 
até sua efetiva entrada em 
funcionamento”, ele esclarece.

Gerenciamento mais simples
Uma vez que os dados da 

construção ficam armazenados dentro 
de um ambiente comum de dados 

“BIM”, toda modificação que for 
efetuada na obra – seja em plantas, 
seções, elevações etc. – poderá 
ser automaticamente replicada pelo 
modelo virtual. Desse modo, obtém-
se uma documentação padronizada e 
atualizada em tempo real para todas 
as equipes que acessem o modelo, 
de projetistas a montadores, gerentes 
de projeto, etc..

No que se refere ao 
gerenciamento de dados, o BIM 
possibilita incluir toda sorte de 
informações – mesmo aquelas que 
não são “visuais”. Assim, os dados 
sobre cronograma e custos, por 
exemplo, podem combinarem-se ao 
outros aspectos do empreendimento 
(como a obra será feita, quais 
interferências existem, dados de 
estoque em canteiros, etc.), e 
onde a simulação e estimativa do 
número de horas e a quantidade de 
recursos necessários para cumprir 
com a realização das atividades 
torna-se muito mais precisa, e 
até mesmo visual, explica Adriano 
Morais Gerente Sênior de Building & 
Construction da KPMG Brasil.

Morais assinala que, além de 
ser um modelo útil nas etapas de 
planejamento e construção, o BIM 
também pode ter o seu papel ao 
longo de toda a vida da edificação: 
“Por meio dele, os gestores da 
edificação pronta podem estimar 
custos de manutenção, 
necessidade e 
viabilidade de 
futuras reformas 
etc., já que a base de 
informação sobre o 
empreendimento foi 
compartilhada entre 
todas as áreas.”, ele 
informa.

Sendo tão essencial 
ao planejamento, o BIM 
pode ser um instrumento 
de Governança muito 
interessante: “Compliance, 
transparência, governança, 
eficência operacional: tudo 
é alavancado com o uso 

do BIM. Ou seja, o simples apertar de 
um botão dispara uma série de ações 
dentro da organização, refletindo-
se em ganho de competitividade 
e agregação de valor”, destaca 
Melo, para quem o BIM é a “mais 
importante disrupção que já impactou 
a indústria da construção civil”.

Para se ter uma ideia da relevância 
que o BIM pode adqurir face à 
Governança, a Inglaterra já tornou 
seu uso obrigatório. “No Brasil, a O 
Decreto Nº 9.377, de 17 de maio de 
2018, institui a ‘Estratégia Nacional de 
Disseminação do Building Information 
Modelling no Brasil - Estratégia BIM 
BR, com a finalidade de promover um 
ambiente adequado ao investimento 
em Building Information Modelling 
- BIM e sua difusão no País’”, 
salienta Melo. “Ou seja, apesar de 
não ser legalmente exigido, o BIM 
já é oficialmente incentivado pelo 
Governo. E creio que, cada vez mais, 
os editais de obras públicas Brasil 
afora farão exigência de seu uso”.
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Construção civil

Arquiteto e Urbanista, com 
Mestrado em Planejamento e 
Tecnologia (BIM) pelo Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado 
de São Paulo-SP (IPT-SP) e pós-
graduação em Administração de 
Empresas (FAAP-SP), Tiago Ricotta 
é líder de desenvolvimento de 
negócios da Brasoftware, empresa 
especializada em soluções digitais.

Nesta entrevista, ele expõe 
vantagens e desafios do BIM e 
alerta: as empresas de construção 
civil precisam investir em novas 
tecnologias se quiserem se manter 
competitivas.

BM: Em linhas gerais, quais são as 
principais vantagens e os maiores 
desafios da adoção do BIM?
TR: Começando pelas vantagens, o 
BIM é uma garantia de que aquilo 
que foi projetado será executado 
de acordo com o seu planejamento 
e orçamento. Pode não ser uma 
certeza de 100%, mas o BIM é 
uma forte garantia de que as coisas 
podem se concretizar dentro do 
prazo e com os custos previstos. O 
percentual de acerto é muito maior 
do que se for seguido o processo 
tradicional. Assim, para quem 
está construindo, o BIM amplia a 
assertividade dos custos e prazos; 
para quem está projetando, fica 
mais fácil de entender o projeto e 
encontrar soluções de engenharia 
mais adequadas do que se ele 
estivesse imaginando linhas 2D. 
Com o BIM, fica mais fácil simular 

uma construção virtual. A obra é 
construída digitalmente e esse 
é o gancho que leva ao principal 
desafio: as empresas entenderem 
que o BIM faz parte de um processo 
de transformação digital e precisa 
entrar na estratégia, nos planos 
da companhia. Acho que esse é o 
principal desafio. Vai ser inevitável 
que as novas tecnologias adentrem o 
canteiro de obras via iPad, via celular, 
tablets etc. Algumas empresas 
adotaram muito rápido, mas outras 
têm certa resistência. Então, confiar 
nas informações ainda é um grande 
desafio. A vantagem é que o BIM 
consegue concentrar isso, sem deixar 
informações fragmentadas.

BM: Os investimentos necessários 
à implementação do BIM 
costumam ser apontados como 
obstáculos?
TR: Sim, porque o mercado tem uma 
certa dificuldade em entender que 
o BIM não é o fim, é o meio. Não é 
porque você está adotando o BIM 
que seus problemas na construção 
civil estarão solucionados. Ele é um 
dos primeiros passos na adoção 
de uma estratégia digital, que vai 
possibilitar e habilitar a utilização de 
várias outras tecnologias. Ou seja, 
o custo de implantação precisa ser 
visto como um investimento, mesmo 
porque uma obra bem planejada, 
orçada corretamente e com as 
melhores soluções de engenharia 
e arquitetura compensa largamente 
esse investimento inicial.

BM: No que se refere às obras 
públicas, existe uma forte 
possibilidade de o uso do BIM tornar-
se obrigatório já a partir das licitações. 
Como está esse cenário? 
TR: Diversos países já exigem que o 
planejamento de obras públicas seja 
feito com o BIM. A partir de janeiro 
de 2021 no Brasil, o BIM será exigido 
na elaboração de modelos para a 
arquitetura e engenharia. Em 2024, 
seu uso será obrigatório no projeto e 
na construção; e, em 2028, no projeto, 
na construção e na operação. 

BM: Hoje, está mais avançada a 
adoção do BIM por empresas que 
fazem obras públicas ou naquelas 
que atuam especificamente com o 
setor privado?
TR: O setor privado está 
liderando a utilização, 
mas não a demanda. 
Quase todas as 
grandes empresas 
têm alguma iniciativa 
de BIM internamente, 
nem que seja para uma 
simples modelagem 
de arquitetura. Mas 
existem aquelas que já 
fazem algo mais maduro 
e conseguem juntar 
colaborativamente todo 

“O BIM deve ser parte de uma 
estratégia digital”

Entrevista

Tiago Ricotta
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o setor de projeto. Levam o modelo 
para obra, fazem medição através de 
modelo, enfim, têm iniciativas bem 
avançadas com relação a isso. Mas, 
com certeza, se formos pontuar, o 
setor privado está bem à frente do 
público. 

BM: E o que mais falta no Brasil? 
Conhecerem o BIM?
TR: Até 2014, o setor estava muito 
empolgado, aderindo fortemente. 
Mas a crise econômica foi muito 
ruim. Pessoas foram demitidas, 
departamentos foram desfeitos, e 
muitos profissionais que tinham sido 
treinados para o uso do BIM viram-
se subitamente sem emprego. Esse 
pessoal ou foi para fora do Brasil 
ou saiu e abriu uma consultoria, 
vivendo hoje de alguns projetos, 
modelagens etc. E tem um outro 
agravante: mesmo quando você tem 
uma estratégia digital, o primeiro 
passo – que é definir qual será o seu 
objetivo e para onde você pretende 
caminhar – tem a dificuldade de você 
não enxergar a linha de chegada. 
Muitas vezes, com toda a mudança 
que estamos tendo no mercado 
atual, você pode fazer um grande 
investimento de cara e não saber se 
aquilo vai trazer o retorno esperado 
no curto ou médio prazo por conta da 

curva de aprendizado.
BM: Além do ganho de eficiência, o 
BIM pode trazer mais transparência, 
no caso das obras públicas? 
TR: Com certeza. Sem dúvida, uma 
melhor visualização do que está 
acontecendo na obra é benéfico 
para transparência para as obras 
em geral. No Reino Unido, as 
empresas apresentam o projeto 
com seu planejamento e orçamento 
já definidos, e esses itens contam 
pontos na licitação. 

BM: No Brasil, as empresas 
costumam mostrar diferentes 
graus de maturidade tecnológica. 
Hoje, quantas empresas estariam 
em condições de fazer uma adoção 
imediata do BIM?
TR: Eu acho que todas as empresas 
têm condição de dar um primeiro passo 
com o BIM. Mas a primeira pergunta 
que tem que ser feita é: o que eu 
espero da tecnologia? O que eu quero 
resolver? Como quero me tornar mais 
eficiente e como farei isso? Há um mito 
de que o BIM é apenas para grandes 
empresas e empreendimentos, 
mas eu acredito que não, vai desde 
uma casa de 50m² até os maiores 
empreendimentos do país.

BM: E como vai funcionar a 
parceria da Brasoftware com a 
KPMG?
TR: Nós pretendemos apoiar a KPMG 
dentro dos projetos de consultoria, 
como se fôssemos um suporte 
tecnológico. Nas grandes estratégias 
de transformação digital, sempre tem 
um componente dentro da tríade – 
pessoas/processos/tecnologia –, e 
nós seremos o braço de tecnologia. É 
isso que temos em mente dentro do 
processo.

BM: A parceria também prevê isso 
a preparação das equipes.
TR: Sim, este é o nosso foco 
principal. Para o uso do BIM, ter 
pessoas preparadas é o fator 

primordial, que vai determinar o 
sucesso ou o fracasso da adoção da 
tecnologia. 
BM: Podemos então dizer que é 
uma aliança entre transformação 
tecnológica, inovação e 
transformação de cultura?
TR: Exatamente. Todos os grandes 
casos de sucesso de implantação 
da tecnologia BIM passaram por 
um apoio diretivo. É muito difícil 
você estar na base da pirâmide, ter 
resultado e conseguir crescer isso 
até chegar no topo.

BM: Quanto tempo, em média, 
uma empresa demora para poder 
utilizar o BIM em todas as etapas: 
projeto, pós-obra, tudo?
TR: Dependendo do projeto e do que 
se espera resolver com a tecnologia, 
menos de um mês. Mas, se for uma 
grande obra ou empreendimento, 
obviamente será necessário fasear 
o projeto e priorizar etapas. O 
alinhamento de expectativas é fator 
fundamental, porque as pessoas 
acham que vão investir naquilo, tornar 
automático e pronto. Mas não é 
assim, e muitas vezes, ocorre uma 
frustração por parte da empresa, 
que não consegue utilizar 100% 
da potencialidade, já que não se 
preparou para aquilo. 
BM: Poderia explicar mais 
detalhadamente?
TR: A indústria farmacêutica reinveste 
15% do seu faturamento em 
pesquisa e desenvolvimento e em 
geração de inovação. Na indústria 
aeronáutica, esse percentual é 
de 9%. A média geral, quando 
consideramos todos os segmentos 
industriais, é de um reinvestimento 
de 3,3%. Mas, na indústria da 
construção civil, é de apenas 1%. Ou 
seja: para evoluir no uso do BIM, as 
empresas do setor devem investir, 
criar uma cultura de inovação e ter 
uma estratégia digital. Este é, na 
minha opinião, o maior desafio que 
do processo. n
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Retratos de Família

Crescer e gerar valor para 
as futuras gerações
Realizada pela KPMG, em parceria com a Fundação 
Dom Cabral, pesquisa “Retratos de Família” indica 
otimismo e perspectivas de expansão

Sidney Ito, Sócio-líder de consultoria em Riscos e 
Governança Corporativa da KPMG no Brasil e na 
América do Sul e CEO do ACI Institute Brasil

Sebastian Soares, Sócio-líder de  Mercado 
Empreendedor da KPMG no Brasil 
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Existe uma tendência de 
confiança e otimismo entre 
as empresas familiares 
brasileiras. Esta é a principal 

mensagem presente na terceira 
edição da pesquisa “Retratos de 
Família”, conduzida pela KPMG entre 
os meses de abril e junho de 2018, 
com 217 empresas familiares de 19 
estados do País.

De acordo com o levantamento, 
70% das empresas familiares 
brasileiras acreditam que a situação 
econômica do próprio negócio deverá 
melhorar nos próximos três anos; 
23% estão neutras, e apenas 7% 
estão pessimistas. 

O clima de maior confiança 
vem se refletindo na manutenção 
dos postos de trabalho: 38% das 
empresas consultadas informaram ter 
mantido a quantidade de funcionários 
no período; 37% disseram ter 
ampliado seus quadros e apenas 
25% relataram uma diminuição no 
número de empregados. Em 2016, 
os resultados foram praticamente 
inversos: naquele momento, quase 
50% das empresas haviam diminuído 
seus quadros, e apenas 19% 
disseram ter aumentado o número de 
funcionários. O mesmo movimento 
foi observado na edição europeia da 
pesquisa, intitulada Family Business 
Barometer: 41% dos respondentes 
europeus afirmaram ter ampliado o 
número de colaboradores, enquanto 
41% mantiveram a quantidade de 
funcionários no último ano.

A análise da receita histórica 
mostra que 56% das empresas 
aumentaram a receita no último 
semestre, enquanto 25% se 
mantiveram estáveis e 19% sofreram 
redução. Esses dados também estão 
alinhados com a pesquisa europeia, 
onde 57% reportaram aumento.

Em relação ao perfil dos 
respondentes, em 65% dos 
casos eles se disseram membros 
da família proprietária. Outros 
30% ocupam cargos de diretoria, 
enquanto 3% integram o Conselho 
de Administração ou o Comitê 

de Auditoria. Os 2% restantes 
desempenham papel de gestor. Os 
setores mais bem representados 
foram: agronegócio (19%); serviços 
(12%); atacado e varejo (12%); 
construção (9%); consumo (exceto 
atacado e varejo, 8%); bens industriais 
(6%); saúde e ciências da vida (6%); e 
transporte (5%).

Em relação ao faturamento anual, 
35% das empresas faturam entre R$ 
100 milhões e 499 milhões, 23% até 
R$ 49 milhões e 19% faturam mais de 
R$ 1 bilhão. O conteúdo da pesquisa foi 
elaborado em conjunto com a Fundação 
Dom Cabral.

Ainda sobre o perfil das empresas 
pesquisadas, 18% delas têm até 20 
anos de existência, 40% têm entre 
21 e 40 anos, 28% entre 41 e 70 
anos e 14% ultrapassa a casa dos 70. 
Essa informação reflete a juventude 
do próprio País e, de certa forma, 
das gerações à frente da empresa 
familiar: 43% já são comandadas pela 
segunda geração, contra 31% da 
primeira geração e 19% de “netos dos 
fundadores” – ou seja, terceira geração.

Otimistas, porém cautelosas
Apesar do otimismo e da disposição 

para investir, crescer e gerar empregos, 
a empresa familiar brasileira continua 
reticente ante as incertezas políticas e 
econômicas. Essas foram as principais 
preocupações mencionadas por 61% 
dos respondentes. Em segundo lugar, 
com 48% das respostas, aparece o 
temor pela redução na lucratividade, 
enquanto 29% temem a redução nas 
vendas e 26% receiam não conseguir 
reter talentos.

Quando questionados sobre seus 
temores em relação aos próximos três 
anos, novamente aparece a incerteza 
política (59%), a redução dos lucros 
(48%) e os desafios trazidos pela 
disrupção tecnológica (34%).

Rapidez nas decisões
A capacidade de tomar decisões 

de maneira rápida e flexível foi a 
característica positiva mais apontada 
pelos respondentes: 54% disseram 

Sidney Ito

Sebastian Soares

ser este o ponto forte de sua empresa; 
42% mencionaram marca forte ou 
presença de mercado; 40% citaram 
o bom atendimento ao cliente; 
33% enalteceram a capacidade 
empreendedora de seus quadros; 22% 
destacaram o compartilhamento de 
valores e cultura; 19% deram destaque 
ao engajamento dos colaboradores; 
14% apontaram a robustez financeira 
e facilidade no acesso ao capital e, 
por fim, a visão de longo prazo foi 
citada por 13%, percentual quase 
idêntico ao obtido pelo item “foco no 
core business”. A capacidade técnica, 
por outro lado, não foi apontada 
como ponto forte por nenhum dos 
respondentes.

Ao serem questionadas sobre 
quais mudanças mais beneficiariam o 
seu negócio, as empresas brasileiras 
mencionaram principalmente a redução 
de impostos (18%), a flexibilização das 
leis trabalhistas (18%), a legislação 
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fiscal mais simples (14%) e o maior 
acesso ao crédito (13%). A principal 
mudança nos indicadores deste ano, 
em comparação às edições anteriores, 
foi que, em 2016, a redução de 
impostos havia sido lembrada por 31% 
dos respondentes, e, em 2017, por 
22%. Para os europeus, as mudanças 
mais positivas seriam: legislação 
trabalhista mais flexível (39%) e 
redução da carga administrativa (33%).

Governança corporativa
Manter boas práticas de governança 

corporativa é uma missão priorizada 
por 85% das empresas respondentes, 
percentual idêntico ao das empresas 
que apontam como “fundamental” 
a manutenção da harmonia e da 
comunicação entre as gerações 
da família. O grau de preparação 
e capacidade demonstrado pelos 
sucessores foi citado por 82%.

Ainda no campo da gestão, 42% 
das empresas que participaram da 
pesquisa contam com um Conselho 
de Administração. Em metade 
dos casos, a Diretoria Executiva é 
composta por membros da família 
(53%) e, em 85% das organizações, 
o diretor-presidente também faz parte 
da família. Além disso, 64% das 
empresas respondentes afirmaram ter 
um Código de Ética e 46% dispõem 
de um canal para receber denúncias 
anônimas de fraudes, ilegalidades e 
atos em desacordo com as normas. 
No que tange à sucessão, mais da 
metade (55%) diz que há familiares 
da próxima geração interessados em 
gerir a empresa, mas apenas 13% 
acreditam que a próxima geração esteja 
suficientemente preparada para o 
desafio - 30% afirmaram desconhecer 
se as novas gerações terão ou não 
interesse em permanecer na empresa.

As características valorizadas 
para a escolha do sucessor são: 
conhecimento do negócio e da 
empresa (56%); comprometimento 
com o sucesso do negócio (50%) 

e capacidade de negociação e de 
articulação entre a empresa e a família 
(42%). Com o objetivo de formar 
sucessores bem preparados, 41% dos 
respondentes disseram priorizar que as 
novas gerações trabalhem na empresa 
desde cedo, 32% priorizam a formação 
em escolas de primeira linha e 30% 
manifestaram confiança na realização 
de coaching com especialistas (30%).

Ainda em relação à interação 
da família com o negócio, 56% das 
empresas pesquisadas têm até três 
membros da família atuantes no 
negócio; 22% têm entre quatro e cinco 
membros; 16% contam com mais de 
cinco membros e apenas 6% não têm 
nenhum familiar atuando no dia a dia do 
empreendimento. 

A pesquisa apontou que 
dois atributos empatam como 
“mais desejáveis” nos membros 
independentes do Conselho de 
Administração. São eles: expertise 
financeira e o conhecimento em 
planejamento estratégico (46%). 
Em seguida, com 44%, foi citada a 
experiência anterior como gestor ou 
conselheiro em empresas familiares.

Não há expectativa de mudança 
na estrutura societária de 43% 
das empresas participantes. Este 
percentual é significativamente 
menor do que o percebido nos anos 
anteriores: 84%, em 2017, e 87%, em 
2016. Nas edições anteriores, a venda 
da empresa era cogitada por apenas 
6% dos respondentes. Em 2018, o 
percentual alcançou 16%. 

O futuro já chegou
A terceira edição da pesquisa 

Retratos de Família reafirma algumas 
percepções, por exemplo, a de que 
a expectativa de manter o negócio 
dentro do âmbito familiar ainda é 
forte – e aponta otimismo com o 
aumento de receita e lucros. Também 
indica que, apesar de temer as 
turbulências políticas e econômicas, 
os empreendedores familiares 
permanecem confiantes e querem 
crescer.

A receptividade dos respondentes 
ao tratar de questões como a 
transferência da propriedade da 
empresa para a geração seguinte, a 
venda do negócio e a chegada de um 
investidor institucional demonstram 
que a empresa familiar está disposta 
a crescer, ampliar investimentos e, 
principalmente, a gerar valor para as 
futuras gerações. n

Incertezas políticas 
e disrupção 
tecnológica estão 
entre as principais 
preocupações
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Mais do que executivo, 
um ator político global
Um CEO já não pode limitar-se 
ao papel de homem ou mulher 
de negócios. No novo cenário 
global, cabem-lhe as tarefas de 
traçar estratégias antecipadas e 
atuar como player geopolítico

Produzido pela KPMG em conjunto com a Eurasia 
Group, o estudo intitulado The CEO as Chief 
Geopolitical Officer aborda o impacto que o 
cenário político global exerce sobre as empresas – 

especialmente aquelas que atuam internacionalmente – e 
discute o novo papel desempenhado pelas lideranças das 
organizações que atuam globalmente.

Uma das conclusões mais importantes do estudo 
é a de que os tomadores de decisão dessas grandes 
empresas precisam entender que a política não é uma 
questão secundária, mas primordial no desenvolvimento 
dos planos de negócios. E mais: as empresas globais 
devem começar a ser compreendidas como “entidades 
políticas”, e seus CEOs, como players políticos de fato. 
Ou, como o título do estudo sugere, o CEO global deve 
assumir seu posicionamento de “Chief Geopolitical 
Officer” (CGO).

Charles Krieck, presidente da KPMG 
no Brasil e América do Sul, 
e André Coutinho, Líder de Clientes 
e Mercados da KPMG no Brasil
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Economia, mercado 
e política são elos de 
uma mesma cadeia

Charles Krieck André Coutinho

O que acontece se um 
país enrijecer suas normas de 
importação? E o que vai acontecer se 
o seu negócio depender de insumos 
importados, e de repente surgirem 
novos tipos de taxação e gargalos 
alfandegários, ou se os exportadores 
romperem com um eventual novo 
governo? 

Estas e muitas outras questões 
extrapolam as fronteiras políticas e 
econômicas de um país, pois estão 
intimamente vinculadas a decisões e 
estratégias de outros players globais. 
E cabe ao CEO perceber o ambiente 
incerto que o cerca, bem como 
diversos outros fatores – dentre 
eles, os discursos protecionistas, 
cada dia mais frequentes e elevados 
–, e direcionar os caminhos da 
organização para a melhor 
estratégia possível. 

No Brasil, iremos às urnas em 
outubro próximo para escolher 
legisladores estaduais e federais, 
Presidente da República e 
Governadores de Estado. Quais são as 
reais propostas dos principais players 
da disputa? O que de fato pensam 
sobre acordos bilaterais, abertura 
(ou reserva) de mercado, atração de 
capital estrangeiros para investimento, 
desburocratização para exportar ou 
importar? E como essas mesmas 
questões são vistas pelos nossos 
principais parceiros comerciais em 
escala global? Todos esses aspectos 
ganham relevância redobrada no novo 

mundo em que vivemos, alçando 
a Geopolítica ao mesmo patamar 
de importância de questões como 
identificação de concorrência e 
público-alvo, taxas de retorno, 
investimentos em tecnologia etc. 

Economia, mercado e 
política são elos de uma mesma 
cadeia, indutores de decisões e 
determinantes de rumos. Os líderes 
empresariais globais que ignorarem 
esse fato e continuarem com os 
mesmos métodos de gestão e 
planejamento correrão o sério risco 
de “ficar pelo caminho”, engolidos 
pelos concorrentes que detectarem 
novos movimentos com muito mais 
eficiência e seriedade.

E planejar, claro, requer tempo 
– daí a necessidade de antecipar 
diferentes cenários e traçar 
estratégias adequadas aos mais 
prováveis. “Correr atrás do prejuízo” 
e “esperar para ver” é justamente 
aquilo que deve ser evitado.

Antecipar-se é a ação, a ordem 
do dia: o atual modus operandi 
da empresa – de seu suprimento 
de insumos à localização de 
seu call center (muitos ficam 
em outros países) podem ser 
afetados pela mudança X, Y ou Z 
do cenário geopolítico? A estrutura 
atual suportaria bem a perda 
de um, dois ou mais parceiros 
comerciais, caso alguma mudança 
dessa envergadura pudesse 
advir da vitória, por exemplo, de 

políticos protecionistas em países 
importadores? 

Alegar que algo deu errado 
em virtude de uma “inesperada 
mudança de rumos” será, cada vez 
menos, uma desculpa aceitável. 
O estudo ressalta, por exemplo, 
que nas empresas cujos ganhos 
foram prejudicados pela saída 
dos britânicos da União Europeia 
(o chamado “Brexit”) – decisão 
política que impôs alta volatilidade 
à Libra Esterlina –, CEOs foram 
questionados pelos respectivos 
Conselhos justamente por não 
terem se preparado para lidar com 
esse cenário inesperado. Da mesma 
forma, questões de responsabilidade 
socioambiental, de integração das 
minorias e tantas outras ganharão 
diferentes relevâncias conforme os 
grupos políticos que obtiverem maior 
ou menor influência nas instâncias 
governamentais de diversos países.

Um CEO com visão geopolítica 
não apenas se precavê contra crises: 
ele antecipa movimentos, identifica 
oportunidades e opera, junta aos 
demais conselheiros e executivos 
da organização, para aproveitar 
janelas e investir no rumo certo. 
Sobretudo, ele tem a habilidade de 
extrair o melhor ambiente social e 
político, compreendendo melhor as 
regras do jogo e reduzindo o risco de 
serem surpreendidos por mudanças 
no ambiente. Ele interage, dialoga 
com entes governamentais, discute 
regulações e tributos, questiona 
entraves, dialoga em busca de saídas 
negociadas. Ele é, em suma, o 
artífice de uma nova maneira de fazer 
negócios – nova e, cada vez mais, a 
única destinada a ter sucesso. n
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Educação

A Educação brasileira 
passada a limpo

Entrevistas realizadas com gestores 
de escolas e faculdades mostram 
que, apesar dos desafios, o Brasil 
ainda tem muitos caminhos para 
crescer e se aperfeiçoar
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Educação fosse de melhor qualidade 
em nosso país. Compreender essa 
equação não é difícil: estudantes 
mal preparados tendem a apresentar 
desempenho pífio quando ingressam 
no mercado de trabalho. Por isso, 
inovamos menos, registramos 
menos patentes e desperdiçamos 
muito mais tempo e recursos do que 
os países com melhores patamares 
educacionais. 

Tudo isso, claro, em tese. Mas, 
e na prática? Como os gestores 
das instituições brasileiras de 
ensino superior (IES) encaram o 
nível de formação dos estudantes, 
a qualidade dos professores, 
a capacidade das faculdades 
acompanharem as inovações – que 
acontecem em ritmo cada vez mais 
rápido, e com intensidade cada vez 
maiores?

Na busca por essas respostas, 
a KPMG no Brasil consultou 100 
gestores de 60 entidades de ensino 
de educação básica e superior. 
Os resultados são preocupantes, 
embora não inesperados.

“Nada menos que 76,56% dos 
entrevistados disseram perceber 
que os egressos do ensino superior 
graduam-se com conteúdo e 
conhecimentos muito abaixo 
do necessário”, afirma Marcos 
Boscolo, sócio da KPMG no Brasil, 
responsável pelo atendimento ao 
setor de Educação. “Outros 21,88% 
afirmaram que as IES oferecem 
conteúdo e conhecimentos 
parcialmente abaixo do necessário”.

Boscolo resslata que os 
satisfeitos não chegam a 2%: 
“Para 1,56%, as IES proporcionam 
conteúdo e conhecimento 
adequados. Nenhum respondente 
considerou que essas instituições 
propiciem algum conteúdo ou 
conhecimento acima do necessário”, 
ele explica.

À pergunta: “Os cursos oferecidos 
pelas IES estão alinhados com 

O 
último levantamento 
sobre Educação realizado 
pela Organização 
para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) foi divulgado em 2017. Nele, 
o Brasil amarga a penúltima posição 
dentre os 36 países analisados, à 
frente somente do México. 

Os critérios avaliados pela OCDE 
consideram a média de anos que 
os alunos passam na escola, a 
porcentagem da população que está 
cursando ensino superior (ponto 
que permitiu, ao Brasil, superar 
o México) e as notas obtidas em 
outros rankings, como o Programa 
Internacional de Avaliação de 
Estudantes (PISA, na sigla em 
inglês).

Matemática e Ciências são as 
disciplinas nas quais os brasileiros 
têm seu desempenho mais fraco. 
Além disso, nossos estudantes 
enfrentam dificuldades para 
interpretar textos um pouco mais 
longos e complexos.

Segundo a OCDE, os países 
que oferecem melhor qualidade no 
ensino são Finlândia, Japão e Suécia. 
Os Estados Unidos aparecem em 
19ª colocação. Por que a maior 
economia do mundo não é, também, 
a primeira colocada em Educação? 
Resposta: o ensino superior de boa 
qualidade é privilégio de poucos 
norte-americanos. A imensa maioria 
frequenta cursos fracos, em 
faculdades noturnas e relativamente 
baratas, que expedem certificados 
de conclusão sem que os estudantes 
tenham, de fato, obtido o preparo 
ideal para competir no mercado de 
trabalho – qualquer semelhança com 
o Brasil não é mera coincidência, 
pois existem muitos equívocos que 
insistimos em reproduzir.

A mesma OCDE já divulgou 
estimativas segundo as quais o 
Brasil poderia ter um Produto Interno 
Bruto (PIB) sete vezes maior se a 
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as expectativas do mercado de 
trabalho?”, 44,12% disseram que 
não e apontaram a defasagem 
como principal problema; 54,41% 
acreditam que essas expectativas 
são parcialmente atendidas; 1,47% 
preferiram não responder, e nenhum 
entrevistado considerou “satisfatório” 
o desempenho das IES.

“A diferença de qualidade entre 
as instituições de ensino públicas 
e privadas também são muito 
perceptíveis, mas os “rumos” 
dessas diferenças dividem opiniões: 
para 40,63%, o descompasso ainda 
é grande, mas vem diminuindo; 
outros 56,25% não apenas 
consideram que essa diferença 
é grande, como acreditam que 
ela esteja aumentando”, ressalta 
Boscolo.

Corpo docente precisa 
se atualizar

Os professores são apontados 
como um dos elos fracos na 
estrutura de ensino: para 60,34% 
dos entrevistados, eles já estão 
defasados; 25,86%, os docentes 
até conseguem dar conta do cenário 
atual, mas não estão preparados 
para os desafios do futuro; 13,74% 
afirmaram que, em função dos 
avanços que virão, o mercado terá 
que buscar docentes com novas 

habilidades e conhecimentos. E 
nenhum respondente afirmou estar 
satisfeito com os professores das 
escolas brasileiras.

A qualificação do corpo docente 
é, não por acaso, apontada como 
o principal desafio enfrentado 
por 31,25% dos respondentes. 
Em seguida, os entrevistados 
mencionaram como desafios mais 
importantes: a implantação de novos 
produtos e programas de inovação 
(citada em 27,08% das respostas); 
o aumento de custos e despesas, 
que crescem mais que a receita 
auferida (20,83)%; as vagas ociosas 
(14,58%); e a qualificação dos alunos 
(6,25%).

“Além disso, embora a crise 
econômica tenha sido apontada 
por 11,11% dos entrevistados 
como fator mais preocupante 
para o futuro das entidades que 
gerem, ela está em último lugar 
na escala de preocupações desses 
executivos”, diz Boscolo. “De acordo 
com a pesquisa, a dificuldade em 
adequar seus produtos e serviços 
às necessidades e expectativas 
do mercado aflige 36,51% dos 
respondentes; 25,40% mencionaram 
o excesso de vagas ociosas, a 
inadimplência e a evasão com 
suas principais preocupações; as 
eventuais alterações regulatórias 

que possam ter efeito relevante 
sobre a gestão e funcionamento 
da instituição foram lembradas 
por 14,29% – afinal, a falta de 
segurança jurídica é um dos 
principais entraves do Brasil a quem 
pretende empreender e manter 
um negócio no País”, destaca 
Boscolo. “Finalmente, para 12,70% 
dos entrevistados, a perda de 
rentabilidade nos negócios é o 
principal fator de preocupação”, ele 
observa.

Investir em programas de 
inovação de produtos e serviços é 
a saída mais viável para melhorar a 
rentabilidade da instituição, opinaram 
51,79% dos entrevistados. Outros 
25% acreditam que a solução esteja 
em focar no planejamento e gestão 
administrativa e financeira, e 14,29% 
enxergam potencial nas parcerias 
e estratégias de mercado para 
ocupação de vagas ociosas. Apenas 
5,36% pensam em implementar 
programas de redução de custos e 
despesas, e 3,57% acreditam que a 
melhor saída seja reduzir o quadro 
de pessoal.

FIES deveria ter regras 
mais simples

Se o Brasil carece de melhoria 
na Educação, isso significa 
que o Estado pode e deve 
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A pesquisa demonstrou 
que mais de 76% dos 
egressos do ensino 
superior graduam-se 
com conhecimentos 
muito abaixo do 
necessário
Marcos Boscolo, 
sócio da KPMG no Brasil

entrar em campo para suprir as 
lacunas e oferecer alternativas, 
certo? Bem, talvez nem tanto. 
A inclusão superficial, que não 
se faz acompanhar de uma 
alavancagem qualitativa, gera 
distorções. Além disso, existem 
propostas de solução que não 
conseguem suprir plenamente 
as necessidades de um país tão 
vasto, populoso e heterogêneo 
quanto o Brasil: o Programa de 
Financiamento Estudantil (FIES), 
do Governo Federal, atende apenas 
parcialmente a demanda porque o 
funding do Governo não é suficiente 
para permitir o acesso a todos 
os interessados, na opinião de 
54,29% dos entrevistados; outros 
20% consideram as normas de 
adesão muito restritivas, e 22,86% 
acreditam que o FIES não consegue 
ser mais abragente porque as regras 
do Programa são muito complexas 
e dificultam o gerencialmente das 
vagas e o repasse de recursos. 
O percentual de entusiastas do 
FIES, que o consideram totalmente 
satisfatório, foi muito pequeno entre 
os respondentes: apenas 2,86%.

De que maneira, então, o Estado 
poderia atuar para incentivar o setor 
privado de Educação?

Oferecer incentivos fiscais 
foi a sugestão de 38,46% dos 
entrevistados, exatamente o mesmo 
percentual dos que pleitearam a 
redução da carga tributária sobre a 
folha de pagamento dos docentes. 
Aceitar que a Educação Básica possa 
ser oferecida a distância (EAD) seria 
uma boa solução, segundo 12,82% 
dos participantes da pesquisa. 
Flexibilizar o FIES seria a melhor 
saída, na opinião dos 10,26% 
restantes.

Firmar parcerias público-
privadas seria uma ótima 
maneira de incentivar o ensino 
público, sugeriram 52,83% dos 
respondentes. “Outros 30,19% 
acreditam que a saída seja investir 
na qualificação dos professores, e 

11,32% mencionaram o aumento 
de salários dos docentes como 
‘prioritário’”, declara Boscolo. 
“Ampliar repasses de recursos 
para melhor equipar as escolas e 
construir unidades de ensino em 
regiões menos assistidas foram 
as respostas de, respectivamente, 
3,77% e 1,89% dos entrevistados”, 
ele acrescenta.

A falta de clareza dos jovens 
acerca da importância do 
ensino superior para seu futuro 
profissional foi citada por 72,73% 
dos participantes como principal 
obstáculo ao preenchimento 
das vagas disponíveis – mesmo 
quando existem os incentivos 
oferecidos pelo FIES. O custo das 
mensalidades, ainda elevado para 
boa parte das famílias brasileiras, 
é o principal obstáculo ao ingresso 
no ensino superior, opinaram 
20,45%. Além disso, muitos jovens 
preferem usar os recursos de que 
dispõem na obtenção de prazeres 
imediatos: adquirir celulares de 
último tipo e viajar, por exemplo, 
podem ser colocados em primeiro 
plano por muitos estudantes, que 
não abririam mão desses confortos 
para pagar uma faculdade, 
opinaram 6,82%.

Tecnologias disruptivas
É fato que o advento de 

inovações tecnológicas tem 
impactados segmentos industriais 
inteiros e obrigado os estrategistas 
dos setores público e privado a 
rever projeções e expectativas. 
Para 74,42% dos entrevistados, 
o setor de Educação também 
sofrerá impactos relevantes e 
estruturais por causa das inovações 
tecnológicas, e 20,93% disseram 
que haverá “impactos importantes”, 
mas não especificaram quais, ou 
como isso ocorrerá. “Somente 
4,65% disseram esperar que 
a tecnologia transforme-se em 
ferramenta de auxílio ao processo 
acadêmico, mas sem esperar um 

impacto geral significativo sobre 
a totalidade do setor”, salienta 
Boscolo.

De olho no futuro, 41,18% dos 
entrevistados afirmaram possuir 
área específica para novos mercados 
e inovação tecnológica em suas 
instituições. Por outro lado, 32,35% 
não dispõem de nada nesse 
sentido. Em posição intermediária, 
figuram os respondentes (20,59%) 
que disseram delegar a outros 
departamentos já estabelecidos, tais 
como marketing e controladoria, a 
responsabilidade por implementar 
esse tipo de atividade, ou contratar 
consultorias especializadas para 
fazê-lo (5,88%).

Pelos avanços tecnológicos e 
demais transformações inerentes 
ao progresso, é natural imaginar 
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que muitas profissões vão deixar 
de existir num futuro próximo – ao 
mesmo tempo, pode-se constatar 
que várias delas estão na grade 
de muitas faculdades e ainda 
são bastante procuradas pelos 
vestibulandos. Como lidar com essa 
perspectiva, ou preparar-se para ela? 
“Bem, 47,06% dos entrevistados 
confessaram não ter feito, ainda, 
qualquer mapeamento dessas 
tendências, pois acreditam que 
esse processo se dará naturalmente 
e as adaptações acontecerão 
aos poucos, com suavidade”, diz 
Boscolo. “São acompanhados em 
sua abordagem tranquila pelos 
17,65%, que acreditam numa 
demora de 10 a 15 anos para que 
essas mudanças de fato aconteçam, 
e por 11,76% que consideram 
esse cenário muito incerto e, 
portanto, não veem a necessidade 
de qualquer ação concreta”, 
comenta o sócio da KPMG. “Visão 
divergente foi manifestada por 
23,53% dos entrevistados, que 
não somente mapearam esses 

movimentos de mudança como 
já instituíram grupos de trabalho 
para analisar seus possíveis 
impactos”. Sair a frente no futuro 
implica em identificar os desafios e 
oportunidades e criar as estratégias 
e planos de ação no presente, 
destaca Boscolo.

Planos de expansão
Adquirir instituições em 

localidades nas quais ainda não 
estejam presentes faz parte 
dos planos de 34,88% dos 
entrevistados, contra 32,56% que 
não planejam buscar expansão 
alguma. O “crescimento orgânico” 
– isto é, a expansão natural, que se 
baseia em responder ao aumento 
de demanda em vez de tentar 
induzi-lo – é a estratégia de 23,26% 
dos respondentes, enquanto 
9,30% pensam em adquirir novas 
unidades nas próprias regiões em 
que já atuam.

Dentre as IES que têm 
expectativas de crescer 
organicamente, 35,90% pretendem 
alcançar esse objetivo por meio 
da aquisição de novas unidades; 
30,77% disseram apostar na 
oferta de novos cursos; e 12,82% 
apontaram o preenchimento 
das vagas remanescentes como 
estratégia prioritária. Vale ressaltar 
que 20,51% dos entrevistados 
afirmaram não possuir qualquer 
estratégia de crescimento orgânico 
em seus planos de gestão.

O uso de capital próprio é a 
principal fonte de financiamento 
de 47,50% das IES que têm planos 
de expansão; 25% pensam em 
aliar capital próprio aos recursos 
oriundos de empréstimos 
bancários; para 17,50%, a emissão 
de títulos no mercado de capitais 
é uma estratégia viável; e, 
finalmente, 10% dos entrevistados 
mostraram-se dispostos a trazer 
mais um sócio para a empresa 
como forma de capitalizá-la.

Diante de um fato – apenas 
7% das IES brasileiras têm mais 

de 10 mil alunos, enquanto 72% 
delas contam com menos de 2 
mil estudantes –, 45,45% dos 
respondentes disseram acreditar 
que ainda haja espaço para que 
grandes grupos consolidem 
empresas de médio e de pequeno 
portes em regiões estratégicas. Na 
opinião de 29,55%, empresas de 
médio e pequeno porte poderiam 
consolidar-se e, assim, dar 
origem a empresas maiores, mais 
estruturadas. O otimismo foi menor 
entre 13,64% dos entrevistados: 
segundo eles, o retorno financeiro 
nunca seria suficiente para 
compensar todo esforço necessário 
à integração de mais uma entidade 
de pequeno porte. Finalmente, 
11,36% dos participantes disseram 
que o foco e a tendência do 
mercado, hoje, voltam-se para a 
aquisição de instituições de ensino 
básico.

Ensino básico: consolidação 
é o caminho?

Após reconhecerem que o 
setor de ensino básico é bastante 
pulverizado no Brasil – existem 
muitas escolas com vagas em 
aberto, o que faz a relação escola/
aluno ser razoavelmente baixa 
–, 42,86% dos entrevistados 
disseram que poderia haver um 
amplo processo de consolidação 
no Ensino Básico, caso as escolas 
passassem a ser adquiridas por IES 
já estabelecidas. “Outros 28,57% 
responderam que, justamente por 
não haver EAD no ensino básico, a 
única forma de expandir esse tipo 
de escola é por meio da aquisição 
de novas unidades. Para 17,86%, 
as instituições de maior porte até 
poderão fazer algumas aquisições 
pontuais, mas eles disseram 
acreditar que um processo intenso 
de consolidação no ensino básico 
possa estar em curso, e 10,71% 
dos respondentes disseram achar 
menos oneroso alugar um imóvel e 
iniciar um novo do que adquirir mais 
uma unidade”, conclui Boscolo.
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O 
Sistema Educacional 
Brasileiro S.A. (SEB) 
administra 43 escolas 
próprias, situadas em 18 

cidades de 10 estados brasileiros. Sob 
bandeiras como a Escola Concept, em 
São Paulo, Salvador e Ribeirão Preto; 
a Pueri Domus, com quatro unidades 
em São Paulo; o Colégio e o Curso AZ, 
com sete unidades no Rio de Janeiro; 
a Escola SEB Sartre, com cinco 
unidades em Salvador, dentre outras, 
Grupo SEB contabiliza cerca de 45 mil 
alunos em todo o país. 

Com uma trajetória de mais de 50 
anos no setor, o SEB é reconhecido 
como um dos maiores grupos 
educacionais do país. E, além da 
liderança nacional na operação de 
escolas próprias, o Grupo ainda 
opera por meio de um ecossistema 
de educação básica em negócios 
correlatos e complementares. Seu 
braço de soluções educacionais, a 
Conexia Educação, atua como um 
hub, com ofertas em diferentes 
áreas: inteligência artificial aplicada 
à educação, por meio da assessora 
pessoal do aluno, a “Tati”; tecnologia 
educacional, por meio de diversas 
soluções líderes de mercado, 
como o LMS Scules by Mosyle, e a 
plataforma de ensino personalizado 
CamaleOn; programas bilíngues, 
com o programa High Five etc. É 

também franqueador master para 
o Brasil e América Latina, incluindo 
o México, da marca Maple Bear, 
gerenciando a operação de cerca de 
100 escolas que atendem a 25 mil 
alunos são uma referência mundial 
em educação bilíngue, adotando 
as práticas que fazem do sistema 
educacional canadense um dos 
melhores do mundo, conforme 
estudos independentes, como o 
PISA. 

No ensino superior, está 
presente por meio do Centro 
Universitário UniDBSCO, com sede 
em Curitiba e atuação nacional 
por meio de mais de 200 polos 
de ensino a distância. Por ter sido 
credenciando com nota máxima 
pelo Ministério da Educação, o 
UniDBSCO está autorizado a ampliar 
sua atuação em 250 novos polos ao 
ano e tem planos de operar mais de 
800 deles até 2020. O Grupo SEB 
opera também a Escola Paulista de 
Direito (EPD), em São Paulo, líder 
em cursos de Pós-Graduação lato 
sensu em Direito e áreas correlatas, 
além de cursos de bacharelado, 
mestrado e de extensão, assim 
como outros programas de 
educação continuada. 

Fundador do SEB, o empresário 
Chaim Zaher concedeu entrevista 
exclusiva à Business Magazine, 

Entrevista

onde comentou sobre sua visão do 
atual cenário educativo brasileiro, 
formação profissional e perspectivas 
no médio e no longo prazo.

BM: Qual sua opinião sobre o 
cenário atual da educação no 
Brasil? Conseguimos avanços 
relevantes em termos de qualidade 
na última década ou nossos 
avanços foram modestos?
CZ: O mercado de educação é um 
dos mais pujantes e desafiadores 
do Brasil, o que se comprova não só 
pelo fato de abrigarmos alguns dos 
principais players mundiais do setor, 
mas também por acompanharmos 
algumas das maiores negociações 
desse mercado acontecendo 
por aqui. Acredito que o déficit 
histórico da educação no Brasil 
foi forte e positivamente afetado 
pela estabilização da economia e, 
posteriormente, pela ascensão da 
nova classe média. Esse movimento 
impulsionou, inicialmente no Ensino 
Superior e logo em seguida na 
Educação Básica, a ampliação da 
oferta de vagas na rede privada. E, 
claro, isso atraiu competição. 

BM: Na sua visão, o processo 
de abertura de capital e de 
consolidação no setor ajudaram 
a trazer avanços relevantes na 

Chaim Zaher
O déficit histórico da educação no 
Brasil foi forte e positivamente afetado 
pela estabilização da economia e pela 
ascensão da nova classe média
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qualidade do ensino no país? 
CZ: De modo geral, tanto no Ensino 
Superior quanto na Educação 
Básica, tínhamos um mercado 
pulverizado e ainda não totalmente 
profissionalizado, o que o tornava 
propício à consolidação. Esse 
movimento se concretizou no Ensino 
Superior, mas também já move 
importantes players na Educação 
Básica, com destaque para o Grupo 
SEB, líder no setor. Agora, quando 
analisamos qual o segmento, 
dentro do mercado de educação, 
com melhores perspectivas, não 
tenho dúvidas em apontar que 
agora é a vez da Educação Básica. 
Não à toa, o Grupo SEB focou 
a maior parte da sua atuação e 
dos seus investimentos nesta 
área, que vai da Educação Infantil 
ao Pré-Vestibular. Como disse, 
acredito que as características 
que tornaram o mercado de Ensino 
Superior propício à consolidação 
(a pulverização das operações e 
a intensa profissionalização) se 
repetem na Educação Básica. Mas 
há características mais atraentes 
neste segmento: o ciclo de vida do 
aluno é, em média, 4 vezes mais 
longo e o ticket médio também 
se mostra superior. Mas isso 
também aumenta a exigência e, 
claro, a competitividade. Nossos 
clientes não querem fábricas de 
alunos. Eles buscam, cada vez 
mais, diferenciais reais e tangíveis 
que afetem positivamente a vida 
de seus filhos: boas aprovações 

nas principais provas seletivas, boa 
formação humanista que os prepare 
para desafios amplos de um mundo 
em mutação, alinhamento com novas 
tecnologias que geram tendências 
comportamentais muito relevantes, 
entre outros. Neste contexto, o nome 
do jogo é excelência. E nós temos a 
convicção de que iremos liderar não 
só o mercado do ponto de vista de 
penetração e recall, mas também 
do ponto de vista pedagógico e das 
inovações significativas pelas quais a 
Educação Básica precisa passar.

BM: Quais ações o Governo 
poderia adotar para ajudar 
a fomentar e desenvolver a 
educação no Brasil? Quais seriam 
suas três principais ações caso 
fosse Ministro da Educação? 
CZ: Como eu disse acima, o 
poder público teve papel central 
no crescimento do setor, o que 
gerou um resultado muito positivo 
para a diminuição do gigantesco 
déficit histórico do país em relação 
à educação. Se houve um erro, 
no entanto, foi concentrar essas 
medidas no Ensino Superior. Não 
tenho qualquer pretensão política, 
mas, se fosse indicar caminhos, 
eles certamente passariam por 
um foco extremo na resolução dos 
problemas da Educação Básica, 
com grande atenção às questões 
de infraestrutura e qualificação de 
profissionais. Dito isso, no entanto, 
posso dizer, conhecendo de muito 
perto esse cenário, que o Governo 

não conseguirá dar a celeridade 
necessária para essa transformação. 
Não consigo enxergar o Estado 
operando o setor com a eficiência 
necessária para lidar com as enormes 
transformações que a tecnologia 
vem impondo ao processo de 
ensino-aprendizagem. Do ponto de 
vista comportamental e cultural, os 
alunos demandam uma escola muito 
diferente da que o Governo – e, na 
verdade, a maior parte da iniciativa 
privada também – está pronto para 
oferecer. É possível que reproduzir 
sistemas bem-sucedidos no Ensino 
Superior tenham, também, bons 
efeitos na Educação Básica. O 
modelo do ProUni, por exemplo, 
poderia gerar uma rápida e intensa 
recuperação de acesso à educação 
para as camadas mais pobres do 
país, com a vantagem de poder 
contar com parceiros que têm 
como core a entrega de educação 
de excelência – talvez os processos 
de credenciamento e controle de 
qualidade dos serviços oferecidos 
por esses parceiros é que pudessem 
ser um pouco mais rigorosos. 
Tenho, também, muito apreço por 
ideias bem-sucedidas em países 
onde a educação performa muito 
bem no PISA, como o sistema de 
vouchers educacionais. Isso gera uma 
competitividade positiva no setor 
privado e, de fato, saem ganhando 
os cidadãos, especialmente os de 
menor acesso. Enfim, talvez minhas 
primeiras medidas como Ministro 
estivessem concentradas nessas 
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medidas de garantia e ampliação 
de acesso. No entanto, acho 
fundamental a discussão em relação 
às diretrizes curriculares. Já há um 
trabalho importante em andamento, 
que gera avanços, mas é preciso 
ir além. A tecnologia tem de ser 
vista como amiga nesse contexto. 
Não só como aparato, mas como 
meio para gerar uma aprendizagem 
ativa. Os alunos, desde muito cedo, 
demandam por esse protagonismo 
e precisam ser ensinados a lidar 
com um mundo em transformação. 
No Grupo SEB, temos promovido 
inovações espetaculares nesse 
sentido e, mas importante, temos 
feito isso nas duas pontas da 
pirâmide: nas escolas superpremium, 
como as da bandeira Escola Concept, 
e em unidades mais acessíveis, 
focadas em alunos das classes C e 
D, como a Escola Luminova. Isso, no 
entanto, não pode ser um esforço 
isolado de um player ousado, como 
é o nosso caso. É preciso que haja 
políticas públicas que promovam a 
inovação educacional. Do nosso lado, 
tenho certeza que continuaremos 
sempre alguns passos à frente, mas 
para o país é fundamental que isso 
seja incentivado, quebrando barreiras 
burocráticas junto às Secretarias de 
Educação, por exemplo. Se isso não 
for feito, veremos apenas aumentar 
o abismo de qualidade entre a 
educação privada e a pública.

BM: Mesmo com o surgimento 
do ensino a distância, que 
proporcionou acesso à educação 
superior para todo o Brasil a um 
custo baixo, além de programas 
de Governo como o FIES e o 
ProUni, o Ensino Superior no Brasil 
ainda não conseguiu trazer às 
universidades jovens e adultos que 
já terminaram o Ensino Médio e 
ainda não ingressaram no Ensino 
Superior. O que ainda precisa ser 
feito para atrair mais pessoas para 
o Ensino Superior? 
CZ: Entendo que o Ensino Superior 
está bem servido de programas para 

expansão do acesso. E isso se reflete 
claramente no rápido crescimento 
que temos visto nos números do 
setor. É apenas uma questão de 
tempo para que o acesso cresça. 
Claro que isso depende de uma 
recuperação econômica mais intensa, 
mas o cenário parece positivo 
nesse sentido. A permanência no 
Ensino Superior é um desafio de 
outra natureza. Mesmo que acredite 
que ela também tenda a crescer, 
a economia aqui tem um papel 
ainda mais preponderante. Todo o 
ecossistema familiar dos alunos 
precisa estar mais estável para que 
ele possa passar dois, quatro ou 
seis anos dedicado aos estudos. 
Agora, nada disso fará sentido se os 
alunos oriundos da Educação Básica 
continuarem com as deficiências 
cognitivas e curriculares que temos 
visto. A dificuldade de entrar na 
faculdade aumenta, a de acompanhar 
idem e, mais importante: os ganhos 
de realizar o curso são menos 
relevantes. É preciso que o aluno 
chegue ao Ensino Superior pronto 
para um ganho exponencial em seu 
aprendizado. E isso depende de 
uma boa base cognitiva, curricular e 
socioemocional.

BM: Vivemos uma época de 
grandes – e rápidas – inovações 
tecnológicas. Qual é a importância 
das Instituições de Ensino 
acompanharem essas tendências? 
No Grupo SEB, o que tem sido 

feito no sentido de se manter 
atualizado tecnologicamente? 
CZ: Somos pioneiros no uso de 
tecnologia na sala de aula. Na década 
de 1990, trouxemos inovações 
que até hoje são tratadas como 
novidades por alguns de nossos 
concorrentes: um notebook por 
aluno, aulas em 3D, livros eletrônicos, 
entre outras. Temos, nesses mais 
de 25 anos, acompanhado os 
resultados positivos que isso gera 
em para aprendizagem dos alunos. 
Mais recentemente, adotamos 
um novo conceito: o de fluência 
digital. Em um mundo conectado 
digitalmente, os estudantes precisam 
entender o que significa ser usuários 
responsáveis e consumidores de 
tecnologia. Acreditamos no uso da 
tecnologia como uma ferramenta 
para melhorar as oportunidades de 
aprendizagem, acessar informações 
e, principalmente, colaborar. Nas 
últimas décadas, a globalização e a 
tecnologia operaram uma mudança 
cultural e de informação que afeta 
direta e completamente as gerações 
de alunos que estão em nossas 
escolas. Nascidos a partir da década 
de 1990, os nativos digitais, como 
são chamados, geralmente são 
reconhecidos pela sua facilidade 
no uso da tecnologia. E essa é, 
realmente, uma característica 
marcante. Mas, ainda mais 
importante, é o fato de que estes 
alunos nasceram numa era em 
que a informação e o conteúdo 
estão organizados e disponíveis 
gratuitamente a um clique de 
distância. Em um cenário assim, 
tínhamos certeza de que a escola 
não deveria mais se portar como 
provedora de conteúdo, mas sim 
como sua curadora, além de tutora 
destes alunos em uma trajetória 
cada vez mais personalizada de 
aprendizagem. É para atender cada 
vez mais e melhor essa demanda 
de personalização e tutoria que a 
tecnologia educacional caminha. 
E, nesse sentido, temos investido, 
novamente de maneira pioneira, na 

Não tenho qualquer 
pretensão política, 
mas, se fosse indicar 
caminhos, eles 
certamente passariam 
por um foco extremo na 
Educação Básica
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primeira iniciativa de inteligência 
artificial aplicada à educação no país. 
Trata-se da Tati, a assistente pessoal 
inteligente do aluno. Ela atua não só 
por meio de lembretes de atividades 
programadas, mas também na 
elaboração dos melhores planos e 
abordagens para que o aluno cumpra 
determinados objetivos pessoais – 
quer seja passar em um determinado 
vestibular, quer seja desenvolver-se 
em habilidades ou competências 
específicas. Ao longo do ciclo 
de aprendizagem do aluno, a Tati 
aprende com ele a passa a sugerir 
os melhores caminhos para seu 
desenvolvimento e seus objetivos. E 
isso é só o começo.

BM: Em relação à qualificação 
do corpo docente, como o 
senhor avalia o nível atual dos 
professores? Considerando as 
mudanças que virão advindas do 
uso da tecnologia no processo 
educacional, entende que os 
professores têm os conhecimentos 
e habilidades necessárias para 
atender a essas novas exigências? 
O que precisa ser feito para 
garantir a qualificação do corpo 
docente? 
CZ: Em todo o ecossistema 
educacional, os professores são os 
que têm maior clareza das demandas 
dos alunos e de como eles lidam com 
a tecnologia. Lidam com esse desafio 
cotidianamente. A maior parte deles 
é extremamente motivada e buscam 
atualização de muitas maneiras. Não 
vejo, portanto, que esses professores 
não entendam essa demanda por 
renovação. O que vejo é que muito 
não têm recursos para se atualizar. 
Como grupo educacional, nosso 
papel é oferecer um ambiente 
propício a esse fim, tendo a formação 
continuada como um valor central de 
nossa companhia. Coincidentemente, 
a mesma tecnologia que impõe 
esses desafios é que dá os caminhos 
para lidar com eles. O que temos 
feito é investido em ferramentas 
de formação continuada cada vez 

mais sofisticadas. Temos nossa 
própria universidade corporativa, a 
Academia SEB, que cumpre parte 
desse papel. A Conexia, nosso hub 
de soluções educacionais, oferece 
alguns dos mais modernos cursos 
de formação continuada do país. 
O Centro Universitário UniDBSCO 
(Uni Dom Bosco), um de nossos 
braços no Ensino Superior, lançou 
o primeiro curso de pós-gradução 
em metodologias ativas em formato 
EAD do país. Nossa área corporativa, 
utiliza um sistema de gestão de 
performance de todos os nossos 
colaboradores, professores inclusive, 
que propõe e acompanha planos 
de desenvolvimento individual 
continuamente. Ou seja, lidar com 
isso depende de competência, 
profissionalização, musculatura 
e muito conhecimento do que 
chamamos de "chão de escola". 
Acredito que esse seja um dos 
grandes segredos do nosso sucesso. 
Fácil de entender, mas muito difícil de 
reproduzir.

BM: Como equilibrar a formação 
acadêmica às exigências do 
mercado de trabalho? Em quais 
áreas o senhor observa que esse 
equacionamento já foi atingido? 
CZ: Acredito que é fundamental 
trabalhar competências e contextos 
muito alinhados às demandas 
ainda em construção para os 
futuros líderes. Quando digo que, 
na Escola Concept, por exemplo 
(nosso melhor exemplo de inovação 
educacional, apesar de não ser o 
único) tiramos o foco do ensino e o 
colocamos na aprendizagem, isso 
pode parecer apenas uma frase de 
impacto. A realidade, no entanto, é 
que com isso nos preocupamos em 
gerar contextos e dinâmicas que 
extraem o melhor dos alunos, por 
meio de trilhas de aprendizagem 
individualizadas. Ou seja, o aluno 
desenvolve um grau de autonomia 
e uma capacidade de lidar com 
desafios e problemas muito elevados. 
Acreditamos – e centros de pesquisa 

de algumas das universidades 
de ponta no mundo confirmam 
isso – que o futuro das profissões 
não estará centrado em atividades 
mecânicas ou na simples reprodução 
de conhecimento. A tecnologia, em 
grande parte por meio da inteligência 
artificial, dará conta de endereçar 
esse tipo de desafio. Nesse contexto, 
os líderes do futuro serão aqueles 
com maior capacidade criativa, 
colaborativa e de realizar conexões, 
seja de conhecimentos, seja entre 
pessoas e instituições. Além disso, 
é preciso destacar a questão do uso 
da tecnologia. Quando colocamos 
a fluência digital e o bilinguismo 
como questões fundamentais em 
nossa visão educacional, estamos 
garantindo que nossos alunos 
sejam trilíngues, falando, além do 
português e do inglês, o idioma que 
mais será demandada dele no futuro: 
a linguagem de programação. E é 
importante reforçar que fazemos 
isso sem qualquer deslumbramento 
com devices ou softwares. Já há 
muito tempo, dado nosso histórico 
como pioneiros da implantação da 
tecnologia educacional em escolas, 
temos a clareza de que a tecnologia 
é o meio para a aprendizagem e para 
a solução de problemas e deve estar 
inserida de forma natural no contexto 
dos alunos. Outra competência 
fundamental para o desenvolvimento 
da liderança é a autonomia e, como 
disse antes, ela é profundamente 
estimulada nas nossas escolas. 
Desde cedo os alunos são 

A tecnologia tem 
de ser vista como 
amiga. Não só como 
aparato, mas como 
meio para gerar uma 
aprendizagem ativa
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incentivados a realizarem escolhas 
e traçarem planos para executá-las, 
por meio dos projetos, por exemplo. 
Enfim, o ambiente, as metodologias, 
a dinâmica escolar, o projeto 
educacional como um todo dirigem o 
aluno para um papel de protagonista 
de sua própria aprendizagem. Esse é 
um valor central para nós. E é esse 
protagonismo que se traduz em 
liderança desde a mais tenra idade.

BM: O senhor tem investido em 
diversos negócios e recentemente 
passou a atuar de forma mais 
expressiva em cursos bilíngues 
e escolas conceituadas, como 
escolas premium. Existe 
demanda suficiente para esse 
tipo de negócio no Brasil? 
Esses movimentos já fazem 
parte de uma estratégia do 
Grupo SEB voltar ao mercado, 
ou seja, podemos esperar vê-
lo novamente à frente de uma 
companhia aberta no curto prazo?
CZ: Nossa missão é oferecer 
educação de excelência com 
inovação. Impulsionado por essa 
visão, o Grupo SEB inaugurou ou 
adquiriu, em média, uma unidade 
educacional a cada três meses, 
nos últimos cinco anos. Hoje 
somos a sexta maior instituição 
educacional do mundo, além 
de líderes na Educação Básica 
brasileira. Lutamos muito para 
chegar aqui e acreditamos que 
nossa visão e ousadia foram 
importantes para alcançar essa 
posição. Por isso, nossos planos 
continuam os mesmos, o que 
inclui estratégias de diversificação, 
aquisição e operações green field, 
sem esquecer da importância do 
crescimento orgânico, que é a 
prova da qualidade educacional 
que oferecemos todos os dias em 
nossas unidades. Especificamente 
em relação ao mercado de ensino 
bilíngue, acredito que esse é um 
desafio central, sobretudo no Brasil. 
O déficit do brasileiro médio em 
relação à fluência em outras línguas, 

especialmente o inglês, é algo que 
diminui a competividade do país no 
mercado global. A penetração da 
fluência em língua inglesa é menor 
do que a de muitos países menos 
relevantes que nós na América 
Latina, por exemplo. Soma-se a isso 
o fato de que a geração de pais atual 
já vive uma realidade globalizada, e 
ela percebe o quanto essa deficiência 
lhes rouba oportunidades. Por isso, 
já não aposta mais em soluções 
paralelas ou paliativas, como as 
escolas de idioma. Ao contrário: 
os brasileiros percebem que a 
fluência depende de uma educação 
imersiva, preferencialmente desde 
a primeira infância. Todas as nossas 
redes de escolas, de maneiras 
diferentes e adequadas ao perfil 
das famílias, encaram a exigência 
por uma formação bilíngue como 
prioridade. Não à toa, estamos hoje 
também à frente da maior rede 
de escolas bilíngues do país, por 
meio da franquia Maple Bear, que 
já possui mais de 100 unidades em 
todo o Brasil. Nosso crescimento 
nesse setor é prova suficiente de 
que a demanda por isso é enorme 

no mercado nacional – e latino-
americano. Em relação ao interesse 
de voltar à bolsa, digo apenas que 
somos um grupo capitalizado e não 
endividado. Até o momento fomos 
capazes de realizar importantes 
investimentos, sem a necessidade 
desse recurso, mas é claro que um 
IPO faria sentido no caso de surgirem 
novas oportunidades de crescimento 
que justificassem algum nível de 
alavancagem. Já fizemos um IPO no 
passado, inclusive com grande ajuda 
da própria KPMG, que audita nossas 
operações no Brasil e no Canadá até 
hoje. No nosso planejamento, que 
une à visão de mercado uma grande 
dose de ousadia e pioneirismo, 
há muitos desses cenários sendo 
analisados. E vale lembrar que, 
no passado, o Grupo SEB sempre 
aproveitou todas as janelas de 
oportunidades que surgiram. Como 
nosso grupo é profissionalizado 
e mantém todos os níveis de 
governança de uma companhia 
aberta, não teríamos qualquer 
dificuldade de voltar a operar dessa 
maneira, na velocidade que fosse 
necessária. n
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Disrupção e inovação: o 
Brasil alinha-se ao mundo
A Pesquisa Global Consumer Executive 
– Top of Mind 2018, realizada pela ESI 
ThoughtLab, a pedido da KPMG Global, 
aponta que os executivos brasileiros 
estão alinhados às tendências globais
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Guilherme Nunes, Sócio-líder de 
Consumo e Varejo da KPMG no Brasil
Paulo Ferezin, Sócio-diretor líder de 
Varejo da KPMG no Brasil
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OBrasil está no mesmo ritmo dos principais 
mercados globais? Nossas empresas estão 
preparadas para atuar em um cenário cada 
vez mais incerto, tecnologicamente inovador 

e protagonizado pelo próprio consumidor? As respostas 
para estas e outras perguntas podem ser encontradas na 
Pesquisa Global Consumer Executive – Top of Mind 2018, 
realizada pela ESI ThoughtLab, a pedido da KPMG Global.

Para a realização do Estudo, a ESI entrevistou 530 
executivos de oito segmentos do consumo, da indústria 
e do varejo, atuantes em 28 nações – inclusive o grupo 
denominado core countries, composto por 11 países 
que apresentam diferentes dimensões e graus de 
desenvolvimento, mas têm em comum o fato de se 
encontrarem na fronteira das principais transformações 
do mercado consumidor: Alemanha, Austrália, China, 
Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Índia, Itália, 
Japão e Reino Unido. Os 298 respondentes dos core 
countries falaram sobre temas pertinentes às suas 
atividades e ao desenvolvimento de seus negócios na 
atual conjuntura de mercado.

Do Brasil, participaram 68 executivos – apenas três 
a menos do que os Estados Unidos, país que teve o 
maior número de participantes na pesquisa. Dentre 
os brasileiros, 50% trabalham no varejo, 38% atuam 
na indústria, e 6% em companhias que atuam nas 
duas frentes. A proporção de executivos de platform 
companies é similar à média global: 6%. 

Para avaliar como as tendências de mercado têm sido 
absorvidas e o futuro que se desenha, o Estudo aferiu o 
grau de maturidade das empresas em três áreas-chaves: 
transformação digital, customer centricity (centralidade 
no cliente) e supply chain (cadeia de suprimentos). 
Constatou-se que, no Brasil, a maioria das empresas é 
iniciante nos três aspectos 

Inovar é preciso
Em âmbito global, mais da metade dos varejistas 

e indústrias (59%) pretendem desenvolver novos 
modelos de negócios, e 35% devem deslocar-se para 
outros setores e segmentos. Os meios pelos quais os 
produtos chegarão ao consumidor são o principal alvo de 
mudanças no setor varejista: na pesquisa global, 58% 
dos entrevistados pretendem reformular o visual de suas 
lojas ao longo dos próximos dois anos, e 37% devem 
diminuir o número de pontos de atendimento presencial. 
Dentre os core countries, 22% dos respondentes 
falaram em “diminuir o número de lojas físicas”; no 
Brasil, essa estratégia foi mencionada por 17%.

Nos core countries, a importância relativa da 
internet já é maior: 19% das vendas aconteceram em 
plataformas online próprias e 17% em plataformas 
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parceiras, contra 64% de vendas 
em lojas físicas. Na comparação 
entre Brasil e core countries, fica 
claro que as empresas brasileiras, 
mesmo em projeções para 2020, 
ainda serão mais dependentes de 
lojas físicas. No futuro próximo, 
os executivos dos core countries 
estimam que apenas 58% das 
vendas totais ocorrerão por canais 
físicos. Para os brasileiros, a 
porcentagem estimada é de 62%. 

Isso é refletido na mesma 
proporção na perspectiva sobre 
canais de venda online próprios: no 
exterior, 24% das vendas devem 
acontecer por esse meio; no Brasil, 
a projeção é de 22%. 

Dentre os executivos do alto 
escalão, tais como os CEOs 
e os membros de Comitês de 
Administração e Auditoria, 57% 
acreditam que as indústrias 
venderão mais produtos 
diretamente (contra 54% dos 
demais entrevistados); 56% 
estimam que, no futuro, o preço 
será menos relevante para o 
consumidor do que a experiência 
de consumo; e 53% estimam que 
o domínio sobre as ferramentas 
de inteligência artificial será 
imprescindível para a sobrevivência 

dos negócios – mesma porcentagem 
daqueles que apostam no 
fechamento de muitas lojas físicas 
em virtude de uma performance 
aquém do esperado

Hora de amadurecer
O Estudo deixa claro que, para 

poderem crescer, as empresas 
precisarão investir em: a) customer 
centricity; b) no aprimoramento 
de suas estratégias de escolha e 
definição de produtos e preços; c) na 
realização de operações comerciais 
transparentes e integradas; d) 
na análise avançada de dados; e) 
em arquitetura e capacitação em 
tecnologia; f) em alinhamento 
organizacional; g) numa cadeia de 
suprimentos responsiva; e h) na 
construção de parcerias e alianças. 
O Brasil manteve uma média acima 
de 60% em todos os itens, na soma 
dos “investimentos significativos” 
e “muito significativos”. O mesmo 
pode ser dito sobre o grupo 
core countries, que deu especial 
relevância ao quesito “experiência 
em customer centricity”, apontado 
por 79% dos respondentes como 
aspecto que receberá investimentos 
“significativos” ou “muito 
significativos”.

     estágio   patamar
 intermediário avançado

Brasil    45,6%   2,9%

EUA    74,6%   8,5%

Core countries     57,4%    11% 

Paulo  Ferezin

Guilherme Nunes

Maturidade Digital

Em maturidade digital, Brasil e Estados Unidos estão ombreados: nosso índice é 
de 7,4%, contra 8,5% dos norte-americanos. Em patamar superior, encontram-se 
os core countries, com 12,5%. Em customer centricity, os core countries 
alcançaram 57,4% no estágio intermediário, contra 74,6% dos Estados Unidos e 
apenas 45,6% do Brasil. No patamar avançado, estão apenas 2,9% das empresas 
brasileiras, contra 11% dos core countries e 8,5% dos Estados Unidos.
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A pesquisa identificou cinco áreas nas quais os executivos precisarão se concentrar para obter 
sucesso em um mercado disruptivo. São elas: Estratégia e Cultura; Customer Centricity; Análise de 
Dados; Tecnologias Inteligentes; e Gerenciamento de Supply Chain. 

Estratégia e Cultura - identificar e antecipar tendências que devem impactar seus negócios no 
futuro, com vistas a inovar sem comprometer governança e controle. 

Core countries:  

 57%  percebem a importância desse quesito e   
 revelam disposição em concentrar nele os seus esforços
Brasil:  

 67,6%

Customer Centricity – proporcionar experiências agradáveis aos clientes

Core countries:  

 78,6%  dos executivos afirmaram estar inclinados  
 a fazer investimentos nessa área.

Brasil: 

 67,6%

Desenvolvimento de ferramentas avançadas para Análise de Dados - serve para 
gerar insights mais profundos, que contribuem para formular estratégias de negócios vencedoras. 

Core countries:
 Até 2020, 64% dos executivos esperam ampliar seus  
 investimentos nessa área.
Brasil: 
 63,2%

Tecnologias inteligentes – promover a integração entre empresas, parceiros, 
distribuidores e clientes.

Core countries:  
  61,9% dos respondentes pretendem priorizar este quesito.

Brasil: 
   57,4%. 

Supply Chain – devem se tornar mais responsivas nos próximos dois anos.

Core countries:  
 57,2% manifestaram interesse em aumentar investimentos  
 nessa área.
Brasil: 
 64,7%
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Um dos principais desafios 
impostos à moderna dinâmica das 
empresas é a mudança de hábitos 
dos consumidores. Para 68% 
dos entrevistados brasileiros, as 
cadeias de suprimentos serão mais 
ágeis, orientadas pela demanda 
e centradas no cliente – opinião 
idêntica à de 65% dos executivos 
dos core countries. 

Lojas físicas e canais digitais 
serão totalmente integrados, na 
visão de 60% dos brasileiros e 59% 
dos respondentes de core countries; 
para 69% dos executivos nacionais, 
os fabricantes tenderão, cada vez 
mais, a vender seus produtos 
diretamente aos consumidores – nos 
core countries, 57% fazem a mesma 

abordagem. As lojas físicas que não 
se reinventarem não sobreviverão, 
na visão de 66% dos brasileiros e 
52% dos core countries; a maioria 
dos varejistas reduzirá sua presença 
física e se concentrará nos canais 
online, e muitas das lojas existentes 
hoje serão fechadas devido ao 
baixo desempenho, acreditam 59% 
dos nossos executivos e 48% dos 
respondentes dos core countries.

As respostas apontaram, 
ainda, que metade dos executivos 
acreditam que as opções de 
entrega e atendimento serão mais 
importantes que o preço. Para 
54% dos brasileiros, os recursos 
avançados de análise de dados serão 
críticos para competir, contra 48% 

Recursos 
avançados para 
análise de dados: 
indispensáveis 
para competir
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de executivos dos core countries 
que compartilham dessa visão. 
O uso da inteligência artificial foi 
apontado como fator crítico para a 
competição por 56% dos integrantes 
do primeiro grupo e 44% do 
segundo. 
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Dentre os brasileiros, 50% 
opinam que a maioria das lojas 
e marcas não será capaz de se 
transformar com rapidez suficiente 
para sobreviver, e 48% acreditam 
que as lojas físicas servirão 
principalmente como showrooms 
ou centros de customização. Esses 
percentuais são um pouco menores 
no grupo dos core countries, onde, 
respectivamente, 46% e 41% dos 
respondentes manifestaram os 
mesmos pontos de vista.

A percepção de que a voz 
será a tecnologia de comunicação 
(e instrumento facilitador das 
transações) que mais agradará aos 

consumidores é percebida de forma 
bem similar tanto por brasileiros 
quanto pelos respondentes dos core 
countries (41 nos dois grupos). Já a 
aposta nas novas tecnologias, como 
impressão 3D, robôs e blockchain, 
como elementos transformadores 
das cadeias de suprimentos, é 
feita por 47% dos respondentes 
brasileiros e 40% dos entrevistados 
dos core countries – os primeiros, 
aliás, também demonstraram 
entusiasmo maior (41,2%, contra 
36,4% do outro grupo) por recursos 
como Realidade Aumentada, 
Realidade Virtual e uso de sensores.

Em resumo: as empresas 
precisam conhecer o cliente. 
Somente assim elas conseguirão 
reter aqueles que foram cativados, 

conquistar novos, aprimorar os 
produtos e serviços que oferecem, 
e crescer. Alimentar um banco 
de dados com os feedbacks e 
as tendências apontadas poderá 
garantir um bom impulso ao 
customer centricity. No Brasil, 71% 
dos respondentes demonstraram 
fazer uso moderado e / ou extensivo 
dos dados colhidos nos Pontos 
de Venda (PDV), 66% utilizam de 
forma moderada e/ou extensiva os 
dados colhidos por fornecedores e 
62% manejam os dados de clientes 
externos, obtidos de terceiros, ou 
por meio de mídias sociais etc. No 
grupo dos core countries, esses 
percentuais foram de 81%, 77% e 
73% respectivamente.

O levantamento detectou, ainda, 
as principais vantagens que os 
entrevistados esperam atingir: 44% 
dos brasileiros querem aumentar 
suas vendas, expectativa alimentada 
por 31% dos respondentes do core 
countries. 

É certo, portanto, que as 
empresas brasileiras têm uma 
percepção bastante acurada 
do quadro que se delineia 
mundialmente, e estão desafiadas 
a cumprir uma trabalhosa trajetória 
de aprimoramento, atualização 
tecnológica e reengenharia do seu 
relacionamento com o público. Os 
desafios são grandes, mas não 
haverá como fugir deles.n
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Comércio exterior

Competitividade
e Comércio
Exterior

O mundo está em rápida
transformação e as empresas
devem estar atentas a todos
os mecanismos disponíveis
para contribuir com o seu
desempenho – por exemplo,
o Programa OEA, os Regimes
Aduaneiros Especiais e
os FTAs

Carlos Ottoni, Sócio-diretor do Global
Trade Excellence Center (GTEC) da
KPMG no Brasil
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O 
mundo passou porintensas 
transformações na última 
década e, de uma maneira 
ou outra, todas as nações 

foram afetadas pelas diferentes e 
sucessivas crises. Empresas viram 
suas estratégias perderem o sentido 
em meio aos novos e turbulentos 
cenários.

A necessidade de reaquecer a 
economia global exigiu providências 
imediatas, urgentes. Dentre elas, 
sobressai o Acordo de Facilitação 
do Comércio (Trade Facilitation 
Carlos Ottoni Agreement – TFA), 
proposto pela Organização Mundial 
do Comércio (OMC) e assinado em 
2013 com os objetivos de conferir 
maior transparência às relações 

entre governos e operadores de 
comércio exterior e reduzir 

as burocracias que, muito 
frequentemente, constituem 
obstáculos aos negócios. 
Como desdobramento, no 
Brasil, o Plano Nacional 
de Exportações (PNE) foi 
instituído em 2015 com 
vistas à diversificação 
e ao aperfeiçoamento 

tecnológico das exportações 
brasileiras.

Três anos depois, muitos 
desafios permanecem.

Nosso ambiente de negócios
O cenário atual brasileiro – de 

retração, sobretudo se comparado 
ao que vivemos na primeira década 
do século 21 – é de busca pela 
competitividade, que tornou-se 
sinônimo de sobrevivência.

A atenção crescente ao 
tema tem levado à multiplicação 
de estudos que procuram 
identificar os determinantes da 
competitividade das empresas 
de um país. Neste contexto, o 
Brasil segue mal posicionado 
em rankings internacionais que 
avaliam o ambiente de negócios 
dos países com base em aspectos 
como qualidade da infraestrutura e 

logística, política tributária, agilidade 
nos trâmites burocráticos etc. O 
Doing Business Ranking, publicação 
do Banco Mundial, e o The Global 
Competitiveness Report 2017– 2018, 
do Fórum Econômico Mundial, 
posicionam respectivamente o 
Brasil na 125ª posição entre 190 
países, e na 80ª posição entre 137 
países, mostrando que o País está 
atrás em quesitos relevantes para o 
desenvolvimento dos negócios.

Mas nem tudo está perdido.
Uma vez que os principais 

gargalos estejam identificados, cabe 
às empresas assumir a dianteira 
para realizar as transformações 
necessárias e superar os obstáculos.

A busca por uma maior eficiência 
logística e tributária é uma das 
contrapartidas que se poderá adotar 
para contornar o déficit nacional em 
infraestrutura e a carga fiscal que 
sobrecarrega as transações entre as 
organizações privadas.

Valer-se de novas ferramentas 
tecnológicas – para, por exemplo, 
automatizar processos – suavizando 
o peso operacional representado 
pela complexa burocracia do País, 
e fazer uso de mecanismos legais 
que permitam reduzir a carga 
tributária incidente nas operações 
de comércio exterior materializam 

oportunidades de alavancar 
vantagem competitiva diante do 
mercado internacional.

Regimes Especiais
Alinhados à importância de 

ganhar eficiência, trabalhando a 
questão logística, operacional e 
abrangendo também a questão 
da complexidade tributária e da 
necessidade de reduzir os custos 
de produção, especialmente na 
indústria, destacam-se os Regimes 
Aduaneiros Especiais.

O RECOF e o RECOF - SPED 
são regimes voltados para indústrias 
que exportam acima de US$ 5 
milhões anuais e proporcionam aos 
beneficiários importar ou adquirir 
no mercado local mercadorias com 
suspensão de tributos. Parte destas 
mercadorias deve ser submetida à 
industrialização, e parte pode ser 
revendida, podendo posteriormente 
estas serem destinadas tanto ao 
mercado interno quanto ao externo, 
conforme regras de cada regime.

Ao exportar o produto acabado, 
a empresa extingue o pagamento 
dos tributos. Para vendas no 
mercado local, os tributos devem ser 
recolhidos no mês subsequente à 
venda, o que garante fluxo de caixa 
para as empresas.

O RECOF, usualmente chamado 
de RECOF Tradicional, demanda que a 
empresa disponha de um sistema de 
controle informatizado homologado 
pela Receita Federal do Brasil (RFB), 
o que pressupõe um maior esforço 
inicial, mas se mostra mais flexível, 
se comparado ao RECOF - SPED, em 
relação à parcela de itens que pode 
ser direcionada ao mercado nacional, 
determinando que a empresa exporte 
produtos industrializados no valor 
mínimo anual referente a 50% do 
valor das mercadorias importadas 
ao amparo do regime, possibilitando 
assim ganhos também com fluxo de 
caixa para a empresa.

Em comparação, o RECOF - 
SPED determina que a empresa 

Carlos Ottoni
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??????

exporte produtos industrializados 
referentes a 80% do valor de 
insumos importados sob o 
regime. Todavia, não é mandatório 
sistema de controle homologado, 
sendo o reporte à RFB realizado 
através do SPED. Esse regime, 
em consonância com as recentes 
ações para promover maior 
agilidade nos procedimentos das 
empresas junto à RFB, tem em sua 
legislação a determinação de prazos 
para a apreciação da solicitação 
de habilitação, garantindo que 
asempresas interessadas tenham 
clareza dos prazos e permitindo que 
possam desfrutar dos benefícios 
em até 30 dias, a contar do envio da 
solicitação de habilitação. 

Já o Drawback é um regime que 
pode beneficiar todos os portes de 
empresas, uma vez que não exige 
valores mínimos para operações 
de Comércio Exterior. Este regime 
permite a desoneração dos tributos 
incidentes na importação e nas 
aquisições nacionais, atrelado ao 
compromisso de industrialização e 
exportação. Entretanto, não permite 
revenda, tampouco vendas no 
mercado local.

Atualmente, são duas as 
modalidades mais utilizadas deste 
regime: o Drawback Suspensão e      
a Isenção.

O Drawback Suspensão 
é concedido através de um 
Ato Concessório que permite a 
suspensão dos tributos incidentes 

nas importações ou aquisições de 
insumos, mediante compromisso 
de exportação, efetivando desta 
forma a isenção. A sistemática é a 
seguinte: a partir do planejamento de 
exportações, a empresa determina 
a quantidade necessária de insumos 
para a fabricação dos produtos que 
pretende exportar. Em vista disso 
é feito o pleito ao Regime, que é 
concedido para as quantidades 
determinadas, considerando-se 
alguns fatores paraa aprovação, como 
o ganho cambialque a empresa terá 
na operação. Ou seja, é realizado 
mediante um planejamento futuro, 
permitindo a aquisição já desonerada 
detributos.  Todos os insumos 
adquiridos sob o Regime devem ser 
aplicados em produtos e exportados. 
Caso a previsão de exportação não 
seja cumprida, deve-se ajustar o Ato 
e recolher os tributos referentes à 
parcela de insumos não aplicada a 
produto exportado, acrescidos de 
juros e multa.

Para as empresas que não têm 
certa segurança na efetividade do 
planejamento das suas exportações, 
existe a opção da modalidade 
Drawback Isenção. Esta é uma 
modalidade reativa, onde a operação 
de importação ou aquisição local dos 
insumos já foi realizada, aplicada na 
produção e exportada e, mediante 
a comprovação deste fluxo, com 
pleito à Ato Concessório do regime, a 
empresa garante o direito de repor os 
estoques dos insumos equivalentes, 

com isenção dos tributos e sem 
compromisso futuro.

Agilização aduaneira 
O Operador Econômico Autorizado 

(OEA), espécie de “selo de empresa 
confiável” adotado em mais de 70 
países, é um elemento importante 
para abreviar etapas e aumentar a 
eficiência logística das organizações. 
Os benefícios proporcionados 
pelos programas estão ligados à 
modalidade: o OEA – Segurança 
(OEA-S) atesta o cumprimento dos 
critérios de segurança aplicados 
à cadeia logística, enquanto que 
o OEA – Conformidade (OEA-C) 
atesta que a empresa cumpre com 
as obrigações tributárias aduaneiras.
Dessa forma, o “selo” facilita a 
comunicação entre as alfândegas das 
nações signatárias.

Assim, com o OEA-S há uma 
significativa redução no número de 
canais de conferência na exportação.
Já o OEA-C, que pode ser de nível 1 
ou 2 – e, sendo de nível 2, merece 
destaque o registro antecipado da 
Declaração de Importação, que 
permite ao importador de cargas 
marítimas registrar a DI antes da 
chegada ao território aduaneiro, com 
seleção parametrizada imediata. É o 
chamado “despacho sobre águas”.

Disponível para todos os elos da 
cadeia logística, o OEA é de adesão 
voluntária e oferece benefícios de 
caráter geral ou específicos para as 
diversas modalidades de certificação, 

O cenário atual brasileiro – 
de retração, sobretudo se 
comparado ao que vivemos 
na primeira década do 
século 21 – é de busca pela 
competitividade, que tornou-se 
sinônimo de sobrevivência
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funções do operador da cadeia 
logística ou graus de conformidade 
aferidos. Está disponível para 
importadores, exportadores, 
transportadores, agentes de 
carga, despachantes aduaneiros, 
depositários de mercadorias sob 
controle aduaneiro e operadores 
portuários ou aeroportuários.

O OEA também facilita a 
comunicação com a Receita Federal 
do Brasil (RFB), para esclarecimento 
de dúvidas relacionadas ao programa 
e aos procedimentos aduaneiros, as 
empresas aderentes ao Programa 
têm acesso praticamente imediato às 
vantagens que venham a resultar dos 
Acordos de Reconhecimento Mútuo 
(ARM) firmados pela RFB com as 
aduanas de outros países.

De acordo com as estatísticas da 
RFB, em março de 2018, empresas 
que dispunham do OEA - Segurança 
obtiveram percentual de seleção 
para canais de conferência na 
exportação de apenas 1,02%. Isso 
significa que 98,98% das declarações 
de exportação dos OEA-S foram 
direcionadas ao Canal Verde. Da 
mesma forma que na exportação, 
os operadores certificados como 
OEAConformidade Nível 1 (migrados 
com manutenção de benefícios do 
Linha Azul) e OEA-Conformidade 
Nível 2 também apresentaram 
percentuais mais baixos de seleção 
para conferência na importação, 
sendo 1,46% para empresas que 
aderiram ao OEA versus 5,73% para 
empresas que não dispunham do 
selo. Esses números traduzem a 
importância do trade compliance 
e mostram como a adesão ao 
programa pode alavancar o 
desempenho logístico para 
as empresas.

Acordos de Livre-
Comércio (Free Trade 
Agreements – FTAs) 

Os Acordos de 
Livre-Comércio, ou Free 
Trade Agreements (FTAs) são 
internacionalmente reconhecidos 

como mecanismos de fomento ao 
comércio exterior. O Brasil faz parte 
de inúmeros acordos comerciais 
com países da América Latina e com 
importantes parceiros comerciais, 
como a Índia, África do Sul, México 
e Israel. Tais acordos visam eliminar 
barreiras tarifárias (como os impostos 
de importação) e não-tarifárias 
(como cotas e regras fitossanitárias) 
no comércio internacional. Para 
o exportador, permite aprimorar 
as margens de lucro e melhorar 
o acesso para os produtos no 
mercado internacional, já que o 
importador pode ter redução nos 
custos e facilidades na importação, 
possibilitando assim um ambiente de 
negócios mais competitivo.

A utilização dos Acordos está 
diretamente ligada à aderência com 
as Regras de Origem para a emissão 
do Certificado de Origem, que é o 
documento responsável pela garantia 
dos benefícios tarifários e aduaneiros.

Desta forma, é estratégico 
conhecer ou buscar informação a 
respeito das regras e normas de 
origem, já elas definem se o produto 
está contemplado sob o Acordo 
e estabelecem os requerimentos 
mínimos de originalidade que devem 
ser atendidos por uma mercadoria, 
para que desfrute dos benefícios dos 
Acordos.

Atendidas as regras, a empresa 
deve providenciar o Certificado de 

Origem dos produtos. A Certificação 
de Origem, no Brasil, é realizada 
pelos órgãos de classe da indústria e 
o Certificado comprova a origem dos 
produtos nele listados.

Os três Regimes Aduaneiros 
Especiais descritos, bem como 
o programa OEA e os FTAs, são 
instrumentos eficazes na facilitação 
operacional e reposicionamento 
tributário sobre os processos de 
importação e exportação, abrangendo 
os mais diversos setores da indústria 
e perfis de empresas, e possibilitando 
tornar os produtos brasileiros mais 
competitivos no mercado global. 

Pode-se dizer, portanto, que 
as empresas estabelecidas no 
Brasil, em especial as indústrias, 
têm obstáculos importantes à sua 
efetiva competitividade global. Mas 
também podem, e devem, valer-se 
dos mecanismos disponíveis para 
eliminar, ou pelo menos, reduzir o 
impacto desses desafios, tornandose 
assim players cada vez mais fortes no 
mercado internacional.

A KPMG pode ajudar a sua 
empresa na busca por maior 
competitividade. Através do Global 
Trade Excellence Center (GTEC) e 
seu time multidisciplinar que possui 
amplo conhecimento de mercado 
na área de processos e tributação 
aduaneiros, oferecemos às empresas 
o mais completo pacote de soluções 
em Comércio Exterior observando, 
em todos os momentos, a qualidade 
e a satisfação de nossos clientes. n
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Estrangeiros 
Rumo ao Brasil – 
e vice-versa!
Patrícia Quintas, sócia de Global Mobility Services 
da KMPG no Brasil
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Cada vez mais  gente jovem e bem formada, 
ambiciosa e com muita vontade de aprender, 
está saindo de sua zona de conforto para 
ampliar horizontes e crescer em muitos sentidos

sua capacidade, de sua competência, 
mas não têm como prever se a 
expatriação será um sucesso ou não.

Vale lembrar que a expatriação é 
um processo complexo. Ela envolve 
contato com uma nova cultura, novos 
valores, adequação a novas formas 
de viver, de se expressar, de pensar 
e de comportar. Muitas vezes, o 
profissional expatriado leva consigo 
sua família, o que pode aumentar 
ainda mais seu desafio – afinal, além 
de ele próprio ter de se adaptar, 
também seus familiares terão de 
assimilar os usos e costumes da 
nação que os acolhe.

Portanto, na prática, o processo 
de expatriação começa com a 
busca das características técnicas 
e comportamentais do candidato, 
a avaliação de sua capacidade 
intercultural e disposição para se 
adaptar. Naturalmente, haverá mais 
chances de a expatriação dar certo 
se o profissional for bem assistido 
tanto em seu local de origem – onde 

Emigrar para trabalhar: cada 
vez mais pessoas, ao redor 
do mundo, tomam essa 
decisão. E, ao contrário do 

que se possa pensar num primeiro 
momento, nem sempre são movidas 
por circunstâncias infelizes, tais como 
a Economia quebrada de seu próprio 
país ou a dificuldade em prosperar 
na terra natal. O que mais vemos, 
hoje, é gente jovem, bem formada, 
ambiciosa e com muita vontade 
de aprender saindo de sua zona de 
conforto para ampliar horizontes e 
crescer em muitos sentidos.

Com as empresas cada vez mais 
globalizadas, muitos profissionais 
conseguem unir o útil ao agradável 
– ou seja: em vez de correrem o 
risco de largar um emprego estável 
para ir em busca do desconhecido, 
eles simplesmente conseguem 
uma transferência para outro 
país, permanecendo na mesma 
companhia.

De uma maneira ou de outra, 
a experiência é válida. Afinal, esse 
intercâmbio enriquece culturalmente, 
amplia enfoques e estimula a 
criatividade, além de dar um upgrade 
no currículo.

A “imigração de mão de obra” 
também é interessante para as 
empresas, que muitas vezes podem 
buscar em outro país a pessoa 
certa para determinado desafio. 
Ao mesmo tempo, configura uma 
grande responsabilidade oferecer 
emprego a um estrangeiro, sabendo 
que ele mudará tudo para atender ao 
chamado. Devemos ter em mente 
que, se uma pessoa de outro país é 
convidada a trabalhar no Brasil, seus 
recrutadores podem ter convicção de 

Patrícia Quintas



Recursos Humanos

ocorrerão os primeiros passos da 
expatrição – quanto em seu país de 
destino.

A organização que contrata ou 
transfere um profissional expatriado 
deve, portanto, estar atenta a 
todos os detalhes. Por exemplo: 
aplicação do tipo correto de visto 
(normalmente, o visto de trabalho 
vale por dois anos); legislações 
trabalhista e previdenciária, bem 
como obrigações tributárias e 
acessórias, às quais o profissional 
expatriado e a empresa contratante 
ficarão subordinadas; e, 
principalmente, dar ao expatriado 
orientações que possam ajudá-lo a 
melhor inserir-se no novo universo 
do qual fará parte.

Também é fundamental alinhar 
expectativas e deixar todos os 
detalhes muito bem explicados: 
a empresa oferecerá cursos para 
atualizar o profissional acerca de 
normas ou regras vigentes no país 
de destino? Ele terá ajuda de custo 
para realizar a mudança? Em caso 
positivo, de quanto, exatamente, 
será esse valor? Haverá assistência 
escolar para os filhos do expatriado? 
O contrato tem um tempo pré-
fixado? São questões que, num 
primeiro momento, parecem óbvias. 
Mas não são.

Devido ao alto investimento 
de um processo de expatriação, 
é fundamental que a empresa 
que adota a política de fazer 
intercâmbio internacional entre seus 
colaboradores mostre que não se 
trata de uma simples transferência, 

Outro exemplo divertido de 
interação remete à culinária: o 
macarrão só pôde ganhar seu 
“melhor parceiro”, o molho de 
tomate, porque os navegadores 
europeus chegaram às Américas 
no final do século 15 – sim, o 
tomate é originário do continente 
americano, e seu potencial 
gastronômico demorou a ser 
descoberto. Durante muito tempo, 
o fruto era usado apenas como 
enfeite: sua “estreia” nos pratos 
ocorreria apenas em 1692, em uma 
criação do cozinheiro favorito de 
Carlos IV, Rei da Espanha. Mas, 
como acompanhamento de massa, 
demoraria mais ainda – o primeiro 
registro data de 1790, quando o chef 
italiano Francesco Leonardi publicou 
L’ Apicio Moderno, uma coleção de 
livros de receitas em seis volumes.

Ou seja: desde sempre, a 
interação entre estrangeiros é 
rica e produz frutos. No mundo 
contemporâneo, em que as 
distâncias foram encurtadas pelas 
tecnologias, ainda permanecem 
algumas barreiras culturais, mas 
também existem convergências 
cada vez maiores entre os 
diversos povos – não por acaso, 

convergências existem até 
no campo das Normas 

Contábeis. Entre as 
fronteiras tênues e os 

usos e costumes que 
nos intrigam, reside 
a possibilidade de 
crescer e aprender. 
A expatriação 
de profissionais 
vive exatamente 
nesse nicho: do 

aprimoramento, do 
ganho de qualidade. 

Resta apenas fazer tudo da 
melhor forma, para que se 

evite qualquer sobressalto e os 
melhores resultados sejam colhidos 
por todos os envolvidos. n

A história da 
humanidade está 
repleta de exemplos
de interações entre
diferentes povos, e isso 
os enriqueceu muito

mas de uma oportunidade ímpar de 
aperfeiçoamento e evolução pessoal.

Vale lembrar que a história 
da humanidade está repleta de 
exemplos de interações entre 
diferentes povos, e o quanto isso 
os enriqueceu: os cavalos foram 
domesticados na Ucrânia, sudoeste 
da Rússia e oeste do Cazaquistão há 
cerca de 6 mil anos, e as carroças, 
possivelmente, foram inventadas no 
Oriente Médio – da junção desses 
elementos surgiu a possibilidade 
de o homem percorrer grandes 
distâncias, levando consigo armas e 
mantimentos.
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Saneamento

Modernização regulatória 
pode alavancar setor de 
saneamento
Maurício Endo, Sócio-Líder de Governo e 
Infraestrutura LatAm da KPMG.

Após 11 anos da lei 11.445/2007, 
Medida Provisória 844/2018 tenta 
atrair mais investimentos para o 
setor de saneamento básico

Que o Brasil é repleto de 
desigualdades todo mundo 
sabe. Mas teríamos 
condições de reduzi-las 

sem os investimentos necessários 
em infraestrutura?

Quando falamos em grandes 
obras, geralmente vem à mente 

o benefício imediato da 
geração de empregos. 

No entanto, o 
principal 

benefício da infraestrutura não é de 
curto, e sim de médio-longo prazo: 
o aumento de produtividade, com 
consequente crescimento econômico 
e aumento na qualidade de vida da 
população.

Um dos principais dramas 
brasileiros – e que, a um só tempo, 
é social e de infraestrutura – diz 
respeito à deficiência nos serviços 
de distribuição de água e de coleta 
e tratamento de esgoto sanitário. 
Publicado em 2018, um estudo do 
Instituto de Pesquisa Econômica 
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Saneamento

Aplicada (IPEA) sobre o estoque 
de ativos de diferentes setores da 
infraestrutura demonstra que, em 
1970, o Brasil tinha um estoque 
equivalente a 4,4% do PIB em 
infraestrutura de saneamento básico 
(água e esgoto). Esse percentual 
chegou a 5,8 em 1984, iniciando 
então uma curva descendente que 
chegou ao ponto mais baixo em 
2012: o estoque de infraestrutura de 
saneamento correspondia, naquele 
ano, a apenas 3,7% do PIB nacional. 
Houve leve recuperação neste índice, 
para 4,2% em 2016; no entanto, este 
aumento na proporção estoque / PIB, 
infelizmente, foi mais impactado pela 
redução do denominador do que pelo 
aumento do numerador. 

Dados do Trata Brasil – uma 
organização da sociedade civil que 
se dedica a estudar o tema – indicam 
que, em 2018, 17% da população, 
ou 35 milhões de brasileiros, não 
dispõem de água encanada, e 48% 
da população (quase 100 milhões 
de pessoas!) não têm seu esgoto 
coletado. 

Mas os probemas não param 
por aí. Dentre aqueles que contam 
com água encanada, as crises de 
abastecimento são constante; e, de 
todo o esgoto coletado, apenas 45% 
são tratados. Ou seja: se a simples 
coleta já é deficitária, o tratamento, 
então, é um sonho distante.

Este problema é mais grave 
nas regiões Norte e Nordeste. No 
Pará, apenas 43% da população 
tem acesso a água potável e 9%, ao 
sistema de esgoto. Porém, isso não 
quer dizer que o problema esteja 
resolvido nas grandes cidades. São 
Paulo, a maior cidade da América 
Latina, tratou em 2016 –  últimos 
dados consolidados do Sistema 
Nacional de Informações sobre 
Saneamento (SNIS) – apenas 62% 
de seu esgoto e desperdiçou quase 
37% da água distribuída (mesmo 
vivenciando uma grave crise hídrica, 
geralmente atribuída apenas à falta 
de chuva).

Aliás, a questão das “perdas” é 
grave, em todo o país. Em que pese 
a média ser de 38% do volume, 
em alguns Estados esse número 
supera os 70%. Além do evidente 
impacto nos custos por metro cúbico 

comercializado, há uma questão 
ainda mais grave de segurança 
hídrica. 

Setor fragmentado
É inegável que o setor 

de saneamento básico seja 
extremamente fragmentado em 
nosso país. Legalmente, é possível, 
a cada um dos 5.570 municípios 
brasileiros, ter regulação própria 
sobre o tema. Ainda que isso não 
ocorra na prática, o fato é que não 
existem padrões regulatórios a 
serem seguidos – nem mesmo por 
parte das 49 agências reguladoras 
que atuam sobre a questão e, muitas 
vezes, contradizem-se entre si.

Por exemplo: conforme a cidade, 
a Companhia Catarinense de Águas 
e Saneamento (Casan) submete-se 
aos regulamentos de uma das três 
agências distintas que operam no 
Estado de Santa Catarina. 

Para tornar esse quadro ainda 
mais complexo, não é raro que uma 
mesma agência reguladora admita 
a coexistência de diversos modelos 
contratuais, e muitos contratos já 
licitados sequer apresentam métricas 
claras ou coerentes para a revisão 
tarifária. São inerentes a este setor 
uma série de dúvidas quanto aos 
volumes de investimento (CAPEX) e 
custos operacionais (OPEX). Isto sem 
dizer que, a cada revisão de Plano 
Diretor ou do Plano Municipal de 
Saneamento Básico, podem ocorrer 
revisões relativas a quantidades, 
volumes e atendimento. Lidar 
com tantos entraves, “surpresas 
regulatórias” e burocracias diversas 
pode desmotivar a entrada de novos 
players no setor. 

Mauricio Endo
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Investir mais? 
O setor elétrico é o mais 

universalizado do país (as 
distribuidoras atendem a mais de 
99% dos brasileiros), e é seguido de 
perto pelo setor de telefonia móvel 
(existe sinal de celular acessível 
para mais de 98% da população). 
Seria razoável que, para água e 
saneamento, fossem destinados 
volumes maiores de dinheiro, uma 
vez que o serviço ainda precisa 
chegar a toda população, correto?

Mas não é assim que as coisas 
acontecem no Brasil: o Plano Decenal 
de Energia (PDE) prevê investimentos 
de R$ 242 bilhões em geração e 
de R$ 119 bilhões em transmissão, 
de hoje até 2026. Somados aos 
investimentos calculados pelas 
distribuidoras, estima-se que cerca 
de R$ 50 bilhões seráo investidos 
anualmente neste serviço. O sistema 
de telefonia móvel, por sua vez, 
demanda um investimento anual de 
cerca de R$ 30 bilhões. Porém, em 
saneamento básico, os investimentos 
não chegam a R$ 10 bilhões por ano.

É um valor bem aquém do 
necessário. De acordo com o Plano 
Nacional de Saneamento Básico 
(Plansab), serão necessários cerca 
de R$420 bilhões (em valores atuais) 
para universalizar o saneamento 
básico no país; no entanto, questiona-
se se a depreciação dos ativos 
existentes, o aumento do consumo 
per capita e a expansão orgânica 
do mercado estão devidamente 
considerados neste número. Isso 
porque a conservação adequada 
dos ativos existentes já deveriam 
consumir cerca de R$ 6 bilhões por 
ano. Ou seja, quase meio trilhão 
de reais podem não ser o bastante 
para a universalização de serviços 
tão básicos e essenciais, tamanho o 
atraso que vivemos neste setor.

Mudanças regulatórias são 
promissoras 

A Medida Provisória nº 844 
(MPV) atualiza o marco legal do 
saneamento básico e altera as Leis 

nº 9.984/2000, para atribuir 
à Agência Nacional de Águas 
competência para editar normas de 
referência nacionais sobre o serviço 
de saneamento, e nº 11.445/2007, 
para aprimorar as condições 
estruturais do saneamento básico 
no País.

Várias são as mudanças 
significativas que essa MPV traz. 
Já no primeiro parágrafo, muda-se 
a lei de criação da Agência Nacional 
de Águas (ANA) para que possa 
instruir "normas de referência 
nacionais para a regulação da 
prestação dos serviços públicos 
de saneamento básico“, atribuição 
até então exclusiva das agências 
reguladoras apontadas pelos 
governos municipais (que, de acordo 
com a Lei nº 11.445/2007, poderiam 
ser, no máximo, de abrangência 
estadual). Essa mudança tem por 
objetivo endereçar a completa falta 
de padronização na regulação, além 
de buscar melhorar a qualidade 

das regras, pelo fortalecimento de 
uma agência federal, com maior 
capacidade financeira de viabilizar 
estudos e de montar um quadro 
técnico adequado ao tamanho do 
desafio. 

Um artigo importante da MPV é 
o 8o-B, que propõe que os contratos 
de programa (aqueles firmados entre 
municípios e as empresas estaduais, 
sem licitação prévia) não sejam 
cancelados em caso de “alienação 
do controle acionário de companhia 
estatal”. Essa proposta é embasada 
pelo pressuposto de que a própria 
empresa estadual teria suas cotas 
alienadas por meio de processo 
licitatório, indo, portanto, ao encontro 
do que preconiza a Lei nº 8.987/1995. 
Ainda, será dada ao município 
atendido a oportunidade de não 
aceitar essa transferência do contrato 
do público para o privado. Isso quer 
dizer que um município atendido por 
uma empresa estadual privatizada 
poderá ou não continuar sendo 
atendido pelo novo controlador, a 
depender exclusivamente de sua 
vontade. Caso opte por não transferir 
o contrato ao novo agente privado, o 
município deverá indenizar a empresa 
pelos investimentos ainda não 
amortizados ou depreciados.

Finalmente, o mais polêmico 
dos artigos é o 10-A, que obriga 
os municípios a, antes de firmar 
um contrato de programa, sem 
licitação, com as empresas estaduais, 
publicarem um edital de chamamento 
público que, caso seja respondido 
por um investidor privado interessado 
na prestação do serviço, implica 
obrigatoriamente a abertura de um 
processo concorrencial para que o 
serviço seja prestado pelo agente 
que apresente a proposta mais 
vantajosa à administração pública.

São Paulo trata 
apenas 62% de 
seu esgoto e 37% 
da água encanada 
consumida são 
desperdiçados por 
causa de defeitos 
nas tubulações
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Escolher a proposta que seja mais 
vantajosa à população parece óbvio; 
mesmo assim, os contrários ao artigo 
levantam dois pontos para reflexão: 
(a) os custos de transação em que o 
município incorreria; e (b) o destino 
de eventuais subsídios cruzados 
atualmente em vigor.

Sobre o primeiro ponto, é 
verdade que municípios muito 
pequenos podem ter dificuldades 
em elaborar estudos (técnicos e de 
modelagem econômico-financeira) de 
qualidade, que sejam posteriormente 
utilizados como base do processo 
licitatório. Assim, seria importante 
que o governo federal, via Fundo de 
Estruturação de Projetos da Caixa ou 
do BNDES, fornecesse assessoria 
automática a esses casos, buscando 
endereçar essa questão.

Já sobre o segundo ponto, este é 
um tema ainda amplo e que merece 
uma análise mais detalhada. Assim 
como demonstrado na Figura 4, 
na qual municípios com números 
similares de economias são atendidos 
por empresas que apresentam custos 
muito diferentes, é preciso verificar 
quais outros parâmetros explicariam 
os custos de uma operadora (volume 
de água distribuído, extensão da 
rede, etc.). Ainda, é preciso que os 
dados de entrada sejam padronizados 
e confiáveis, o que certamente não 
é o caso do SNIS ⸺ em especial por 
conta de diferentes critérios de rateio 
que cada empresa adota para definir 
os custos por município atendido. De 
qualquer forma, é fato que municípios 
pequenos, de até 50 mil habitantes, 
têm exploração economicamente 
viável, e que municípios ainda 
menores podem ser operados de 
maneira superavitária, principalmente 
se combinados em consórcios ou 
atendidos por um único operador 
que poderia se beneficiar de um 
ganho de escala pelo atendimento 
múltiplo regionalizado, mesmo que 
em concessões não limítrofes. Este, 
aliás, nunca foi um problema para 

o setor elétrico, que observou há 
algumas décadas o surgimento de 
diversas concessões pequenas. 
Muitas delas, com o passar dos 
anos, foram incorporadas por grupos 
maiores, justamente em busca de 
sinergias e ganhos de escala, em um 
movimento que foi extremamente 
benéfico ao setor.

Finalmente, o art. 10-B da MPV 
844, que pretende replicar as 
regras dos contratos de concessão 
(privados) para os contratos de 
programa (firmados com as empresas 
estaduais, sem licitação), vai ao 
encontro da isonomia entre agentes 
e do aumento da concorrência: 
com essa regra, não há em que 
se falar de público contra privado, 
fala-se de maus prestadores contra 
bons prestadores. Isso porque o 
operador público eficiente continua 
prestando o serviço, enquanto o 
operador privado que não atende aos 
parâmetros mínimos de qualidade é 
expelido. Por não haver privilégios, 

torna-se mais justo e democrático. 
Como exemplo, destacam-se os 
indicadores que a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) incluiu nos 
contratos de concessão de distribuição 
renovados em 2015. Neles, fica claro 
que o não atendimento repetido de 
índices mínimos de sustentabilidade 
econômico-financeira e de qualidade 
representa a perda imediata e 
automática da concessão, sejam 
os operadores públicos, sejam os 
privados.

Regras transparentes e 
de qualidade, aumento da 
competitividade e metas claras 
ajudarão o setor de saneamento 
básico a atingir os padrões de 
qualidade e universalização esperados 
para um país do tamanho do Brasil. 
A MPV tenta endereçar os principais 
problemas que impedem o avanço 
do investimento no País, e, por 
isso, merece ser considerada como 
importante instrumento de política 
pública para as próximas décadas. n
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