
Elas estão no 
comando. 
O que isso 
significa?
KPMG Global Female 
Leaders Outlook

KPMG
Business
Magazine
Edição 47 - 2020

StartuPS
Os segredos do sucesso

SEtor autoMotivo
Mudanças de comportamento e 
novas tecnologias  

MErcado
Setor nacional de bebidas em 
fase de recuperação 

covid-19
A retomada dos negócios em 
um cenário sem precedentes

Ser inovador 
transforma negócios
 

kpmg.com.br



Ser criativo 
transforma 
negócios
No atual momento de disrupção
as empresas precisam buscar
constantemente novas
estratégias e inovação para se
manterem competitivas.

Advisory

© 2020 KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e fi rma-membro da rede KPMG de fi rmas-membro independentes e afi liadas à 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. O nome KPMG e o logotipo são 
marcas registradas ou comerciais da KPMG International.

kpmg.com.br

KPMG Brasil
Baixe o APP

Ser inovador 
transforma negócios.

#KPMGTransforma

/kpmgbrasil



3  KPMG Business Magazine 47

Editorial

R
ealizado com mais de 1.000 executivas de 16 países, o estudo 
Global Female Leaders Outlook reúne insights bastante 
esclarecedores a respeito das mulheres que ocupam cargos de 
lideranças nas empresas de todas as partes do mundo. Nesta 

edição, enfatizamos o recorte nacional e apontamos o que as executivas 
brasileiras têm em comum (e também algumas diferenças importantes) 
com suas pares de outras nacionalidades. As conclusões, que podem 
ser conferidas a partir da página 18, sinalizam que mesmo essas 
mulheres empoderadas ainda enfrentam desafios, como a desigualdade 
no trato das questões domésticas e familiares e os salários mais baixos 
do que os homens. 

Mas, a despeito da persistência de certos problemas, o mundo 
está em transformação acelerada. As matérias que abordam o setor 
automotivo, os caminhos para o sucesso das startups, o armazenamento 
de dados em nuvem e os impactos da disrupção tecnológica sobre o 
setor energético não deixam dúvidas: a humanidade vive uma fase de 
mudança e inovação sem precedentes. Ingressamos, de fato, em uma 
quarta revolução industrial. Não temos opção a não ser acompanhar - e, 
na medida do possível, até mesmo antecipar - as novas tendências que 
se fazem presentes nas mais diversas áreas.

Evidentemente, as transformações de que falamos aqui se inserem 
em um panorama mais amplo, do qual a política e as questões sociais 
fazem parte. A análise desses temas está presente no relatório Growth 
in a G-Zero World, produzido pela KPMG em colaboração com o Eurasia 
Group. O estudo, que comenta a ascensão do nacionalismo, os conflitos 
comerciais e o Brexit, dentre outros assuntos, indica que, apesar da 
crescente agitação, temos bons motivos para nos manter otimistas. 

A pandemia de Covid-19 transformou profundamente as relações 
humanas e o cenário corporativo. Seu impacto foi tamanho que, nas 
empresas, as estratégias delineadas para 2020 de repente se tornaram 
obsoletas, descoladas da realidade. Como retomar os negócios em um 
mundo tão diferente? Em dois artigos inéditos, o sócio-líder de Clientes 
e Mercados da KPMG no Brasil e na América do Sul, André Coutinho e o 
sócio-líder da prática de Advisory da KPMG no Brasil e na Améria Latina, 
Carlos Gatti, abordam essa questão de forma profunda e propositiva.

Boa leitura! 

charles Krieck
Presidente da KPMG no Brasil e América do Sul
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GLoBaL FEMaLE LEadErS outLooK  
Quem são nossas executivas? O que elas têm em 
comum com suas colegas de outras nacionalidades? As 
respostas podem ser conferidas no estudo produzido 
pela KPMG com base nos depoimentos de 1.124 
executivas de 16 países 
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Radar KPMG

Perspectivas dos líderes globais de RH 
No mundo todo, mais de 60% dos executivos de 
Recursos Humanos acreditam que a área deva 
modernizar seus procedimentos e abordagens para 
continuar tendo relevância no futuro que se delineia.
Esta é uma das conclusões presentes no estudo 
Future of HR 2020: Which path are you taking?, 
que a KPMG realizou com base nas respostas 
de 1.362 participantes de 55 países, 
incluindo o Brasil.
http://twixar.me/pLct

Lealdade do cliente  
O que leva o consumidor a se tornar fiel a 
determinadas marcas? O estudo The truth about 
customer loyalty, realizado pela KPMG global, 
ouviu 18 mil consumidores ao redor do mundo – 
836 deles no Brasil – e mostra a importância de 
fatores como qualidade, valor agregado ao produto, 
custo-benefício, atendimento ao cliente 
e experiência de compra.
http://twixar.me/7Lct

A
rq

ui
vo

 K
PM

G
A

rq
ui

vo
 K

PM
G

A
rq

ui
vo

 K
PM

G
D

iv
ul

ga
çã

o

Tendências em infraestrutura
Ao lidarem com o tema “infraestrutura”, governos, 
investidores, incorporadoras e operadoras não 
podem deixar de equacionar as questões do mundo 
moderno. No estudo Emerging Trends in Infrastructure, 
profissionais da rede global da KPMG identificam 
fatores que influenciarão o setor ao longo de 2020 e 
analisam  como os players e os mercados 
responderão às novas demandas. 
http://twixar.me/0Lct

Global Female Leaders Outlook 2019
Realizada pela KPMG Alemanha em colaboração 
com a Management Circle, a 2ª edição da pesquisa 
Global Female Leaders Outlook (GFLO),  lançada 
globalmente em 2019, entrevistou 1.124 líderes 
mulheres de 16 países, sendo 82 brasileiras. Com 
base no estudo global, a KPMG no Brasil compilou 
os dados obtidos e elaborou uma edição nacional da 
publicação, com um comparativo entre os resultados 
auferidos aqui e nas demais nações 
pesquisadas. 
http://twixar.me/yLct
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Business Insights América do Sul 
Está disponível a primeira edição da KPMG Business 
Insights América do Sul, newsletter mensal que trará  
textos inéditos sobre os temas em alta na região. 
Na estreia, Augusto Puliti, sócio da área de 
Customer, assina o artigo “Lealdade do consumidor 
Brasil, o termômetro da América do Sul”.
http://twixar.me/sLcT

Sinopse Contábil & Tributária 2019
Já está disponível a 19ª edição da Sinopse Contábil 
& Tributária, um guia idealizado para esclarecer 
pontos sobre a aplicação prática das normas 
contábeis e tributárias, o cumprimento dos 
requerimentos de elaboração e a divulgação das 
informações financeiras.
Na edição de 2019, são trazidos aspectos 
relevantes à aplicação prática das normas já 
em vigor e aos novos requerimentos da 
norma de arrendamento.
http://twixar.me/dWcT
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Top Emerging Risks 2020  
Quais são os principais riscos que atualmente cercam 
as organizações? O estudo Top Emerging Risks 
2020, elaborado pela KPMG e pelo ACI Institute, traz 
insights a respeito desse tema e demonstra que, 
cada vez mais, fatores como tributos, compliance 
e tecnologias disruptivas mobilizam a atenção dos 
conselhos de administração, comitês de 
auditoria e demais agentes de governança.
http://twixar.me/ZWct

Pessoas, perspectivas e 
possibilidades 
O relatório People. Perspectives. Possibilities. 
2019 KPMG Global Review traz um panorama do 
crescimento da KPMG no ano que passou e dá grande 
destaque aos profissionais da firma: são 219 mil 
distribuídos em 147 países; destes, 20% são sócios.
Aspectos como diversidade, inovação e 
transformação digital sobressaem no 
relatório da empresa, que contabilizou 
US$ 29,75 bilhões em 2019.
http://twixar.me/lWct
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Estamos acompanhando 
atentamente os desafios 
das empresas, nos diversos 
setores da economia, e 

assumimos o compromisso com 
clientes e mercado de gerarmos 
conteúdos relevantes para este 
momento ímpar. A atual crise 
pandêmica trouxe desafios 
complexos e que exigiram reações 
imediatas dos executivos. Quem 
trabalha com gestão sabe bem que 
a combinação de tomada de decisão 
rápida para temas relevantes e sob 
pressão não é um desafio simples. 
Mais ainda no contexto atual, 
com a saúde das pessoas sendo 
diretamente impactadas.

Estratégias para a 
retomada dos negócios
André Coutinho é sócio-líder de Clientes e Mercados da KPMG no Brasil e na América do Sul

Depois de anos de recessão tínhamos 
uma boa impressão de retomada 
da economia, com aprovação de 
reformas importantes, melhores 
indicadores e uma agenda positiva 
despontando, ainda que sempre 
importunada pelas constantes crises 
políticas. Com isto, um otimismo 
moderado passou a vigorar, com 
empresas reativando planos de 
expansão, estudando novas fontes 
de financiamento e contratando 
profissionais.

Parece distante, mas o último 
trimestre de 2019 indicou um 
crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) de 0,5%, fechando 

com 1,2% em 2019, invejável se 
considerarmos o cenário atual. A 
sensação hoje é a de que a aposta no 
crescimento pressionou ainda mais a 
sustentabilidade dos negócios. Mas 
não devemos nos penalizar por isto. 
Não se tinha conhecimento e nem 
ideia do potencial da Covid-19, logo 
era o certo a se fazer.

O cenário mudou e colocou à 
prova algo que as empresas já 
têm percebido ser absolutamente 
indispensável na gestão moderna: 
a resiliência. A capacidade de 
adaptação, ágil e decisiva, aliada ao 
momento de transformação digital, 
traz uma nova realidade para as 

Cenário
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André Coutinho 

•	 Surgimento (ou reforço para 
os early adopters) de um uso 
muito mais colaborativo da 
tecnologia carrega preocupações 
justificáveis de várias espécies, 
desde a proteção de dados 
até temas mais operacionais, 
como capacidade da banda. 
Será um grande desafio saber 
quais investimentos priorizar em 
um cenário de transformação e 
capital limitado.

•	 Mudança em hábitos de 
consumo, com adoção acelerada 
do comércio “sem contato 
físico”, afetará muitos setores, 
inclusive e satisfatoriamente a 
gestão pública, com o potencial 
crescimento de serviços 
públicos digitais.

•	 Meio ambiente e sustentabilidade 
serão temas abordados no curto 
prazo, mas com uma visão de 
longo prazo. O crescimento 
das energias renováveis parece 
não sair da pauta, mas, para 
agora, o debate parece ser mais 
sobre temas como viagens 
corporativas que foram quase 
integralmente canceladas nas 
últimas semanas. Provavelmente 
não vão deixar de existir, mas 
serão em menor número e 
escolhidas com maior zelo.

•	 Medidas governamentais de 
estímulo à economia têm 
surgido e devem continuar como 
forma de combate à recessão, 
mas deverá ser incorporado ao 
cenário o debate sobre ajuste 
fiscal e ativos insolventes, o 
que também pode ser uma 
oportunidade.

•	 Transações oportunísticas sendo 
avaliadas por Private Equity 
e empresas com capacidade 
financeira, especialmente 
para ativos em setores que 
claramente precisam de funding 
para sustentar a retomada.

empresas. É a gestão em tempos 
de incerteza. É imperativo considerar 
esta nova realidade nos seus planos 
de retomada. Aliás, se a sua empresa 
ainda não iniciou este plano, lamento 
dizer que está atrasada.

Uma das lições que aprendemos 
com outros países que foram 
impactados primeiro com a Covid-19, 
notadamente a China, é que 
realmente será algo tão ou mais 
desafiador que a gestão da crise 
em si. Como analogia, não é apenas 
religar as máquinas e tudo volta 
como era antes. Desafios de caixa, 
fornecimento, contratos, gestão de 
pessoas e tecnologia encabeçam 
uma longa lista de assuntos 
primordiais a serem tratados neste 
planejamento.

Para piorar, tudo isto em meio a 
uma crise, relevante por si só, mas 
que vem acompanhada de outras, 
tornando essa gestão uma atividade 
ainda mais complexa. É muito 
provável que será determinante para 
a sua empresa se e como a retomada 
vai ocorrer, a sua velocidade, e se isto 
representará uma variação positiva ou 
negativa no market share. 

Mas a nova realidade citada 
anteriormente tem conceitos muito 
interessantes e aprofundá-los vai 
apoiar decisões no presente e 
no futuro. E, muito importante, 
identificar oportunidades. Parece 
evidente que todos nós teremos 
que nos adaptar a um novo mundo 
e, neste sentido, alguns aspectos 
chamam bastante a atenção:

•	 Modelos de gestão, mesmo 
os mais resilientes, estão sob 
estresse e devem permanecer 
assim por um bom tempo, com 
temas como transformação 
digital, modelos e parceiros de 
fornecimento (não só por just 
in time) e expressivo foco no 
core business para manter a 
relevância.

As empresas passaram por um 
momento de reação à crise, 
buscaram se adaptar o mais 
rapidamente possível, treinaram 
resiliência durante uma crise 
sem precedentes e agora serão 
chamadas a mais um desafio 
hercúleo: planejar uma retomada 
em um cenário em transformação.

Esta nova realidade vai transformar 
você, o mercado, os seus clientes 
e os seus parceiros 
de negócios. E não há 
porque acreditar que 
não vai transformar o 
seu negócio. n

Retomar as 
atividades não 
significa religar as 
máquinas e tudo 
volta ao que era 
antes. Desafios de 
caixa, gestão de 
pessoas e uma longa 
lista de assuntos 
requerem cuidadoso 
planejamento
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Energia

A jornada disruptiva na 
Indústria de Energia e 
Recursos Naturais

Manuel Fernandes
Sócio-líder do setor de Energia e 
Recursos Naturais da KPMG na 
América Latina

As mudanças são rápidas e a tendência é o 
aumento da velocidade e da complexidade, em 
busca de maior eficiência operacional, com foco 
na expansão da produtividade
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N
um processo irreversível, 
o uso da tecnologia na 
indústria de Energia e 
Recursos Naturais cresce 

exponencialmente. Soluções 
transformacionais baseadas em 
inteligência artificial, robótica e big 
data têm sido utilizadas de forma 
ampla globalmente e no Brasil, 
contando com o papel fundamental 
das startups. As empresas de 
tecnologia e de soluções têm 
aumentado o investimento em 
análise de dados, blockchain, 
computação cognitiva e automação 
buscando a integração digital dos 
processos implementados pelas 
grandes petroleiras, mineradoras e 
companhias elétricas, que já fazem 
parte da rotina operacional.

Seguindo as Indústrias Financeira 
e de Educação, pioneiras no uso 
de tecnologias inovadoras, o setor 
de Energia e Recursos Naturais se 
movimenta rumo à Indústria 4.0. As 
mudanças nunca aconteceram em 
ritmo tão acelerado e a tendência 
é o aumento da velocidade e 
complexidade em busca de maior 
eficiência operacional, com a 
implementação de modelos ágeis 
de gestão, foco no aumento da 
produtividade e do lucro no menor 
tempo possível, além da busca pela 
agilidade e flexibilidade nas linhas de 
produção.

A indústria de Energia e Recursos 
Naturais já utiliza tecnologias como 
simulação numérica, geolocalização, 
sensores, internet de tudo, segurança 
cibernética, impressão 3D, visão 
computacional, aplicações de big 
data, análises de dados, machine 
learning e inteligência artificial, 
biotecnologia, nano materiais, 

Manuel Fernandes
 

robôs, veículos autônomos, drones 
e blockchain, que estão sendo 
implementados pelas grandes 
companhias do setor.

Especificamente para indústria de 
petróleo e gás, o crescimento do 
uso de tecnologia ocorre também 
em função da busca pelo aumento 
da rentabilidade em relação ao preço 
de equilíbrio do barril.Nesse caso, 
o uso de sensores baseados em 
inteligência artificial, combinado ao 
uso de big data na análise de dados 
dos poços apoia, por exemplo, o 
monitoramento de performance de 
produção e dos reservatórios de 
um determinado campo. A melhoria 
de segurança de fatores de risco à 
vida humana e ao meio ambiente 
também é foco. Com a extração 
do óleo acontecendo a sete mil 
metros de profundidade, robôs 
têm a função de evitar acidentes 
envolvendo profissionais. Em 
mineração, é possível ver o uso de 
sensores e ferramentas precisas 
de geolocalização para detectar, 
por exemplo, sinais de um provável 
rompimento de uma barragem. 
Em energia elétrica, uma opção 
que está cada vez mais utilizada é 
a smart grid, medidor eletrônico 
inteligente integrado às redes de 
telecomunicação e de internet, que 
monitora o consumo de cada cliente 
em tempo real.

Apesar dos efeitos positivos da 
implementação da tecnologia 
no setor de Energia e Recursos 
Naturais, a indústria ainda enfrenta 
uma série de gargalos para que a 
digitalização seja efetiva. Um deles 
está na dificuldade dos reguladores 
em lidar com a rápida mudança 
tecnológica nos mercados em geral. 

O outro diz respeito a necessidade 
de encontrar as melhores 
ferramentas para utilização de 
informações sem que ataques 
cibernéticos afetem a produção e o 
funcionamento de uma plataforma 
de petróleo, por exemplo. 

Não se trata apenas da introdução 
de tecnologia no setor de 
Energia e Recursos Naturais em 
busca de ganho em eficiência 
e produtividade, mas de um 
processo mais complexo que 
exigirá mudanças no modelo 
de negócios, integrado com 
digitalização, descentralização, 
descarbonização e democratização.

Não se questiona se, mas sim, 
quando todo o setor estará 
inserido em um novo patamar 
tecnológico transformacional. Não 
é ameaça, mas oportunidade.  É a 
forma de a indústria mostrar como 
está disposta a embarcar nessa 
jornada disruptiva. n

 



Sintomas e tratamento para a 
retomada dos negócios
Carlos Gatti, sócio-líder da prática de Advisory no Brasil e na América Latina

A 
Covid-19 impôs um 
grande desafio a todas 
as empresas do mundo: 
a urgência de adaptar 

operações, fluxos e processos, ao 
mesmo tempo em que o trabalho 
não pode parar, já que elas precisam 
produzir e a população segue 
consumindo produtos e serviços. No 
Brasil, a maioria das organizações 
agiu rapidamente para resguardar 
seus colaboradores e agora precisa 
movimentar-se para mitigar riscos e 
preservar seus negócios.

O fato é que, respeitando todas 
as orientações nacionais e 
internacionais relacionadas à saúde 
das pessoas, as grandes empresas 
já estão discutindo em seus comitês 
executivos o cenário pós-pandemia. 
E, passado o primeiro momento 
em que todos foram pegos de 
surpresa, agora já é possível obter os 
diagnósticos necessários para definir 
o futuro dos negócios.

As iniciativas empresariais brasileiras 
em andamento estão tentando 
proteger fluxos de caixa, reduzir 

custos, promover o trabalho remoto, 
transformar os modelos de negócios 
para serviços digitais e buscar 
alternativas de suprimentos e de 
operação. Contudo, apesar dessas 
medidas e de ainda estarmos 
imersos nessa situação, é preciso 
um esforço adicional para viabilizar 
a retomada, otimizando os recursos 
disponíveis no momento. E a 
intensidade desse esforço dependerá 
dos sintomas observados no 
segmento no qual a empresa atual.        

Diante do cenário atual, podemos 
observar que existem quatro 
grandes grupos de "pacientes", que 
concentram diferentes segmentos 
de atuação, na forma que estão 
sendo impactados pela Covid-19. O 
primeiro padrão é o de crescimento, 

o qual reúne as empresas que, além 
de "assintomáticas", estão sendo 
favorecidas pelo comportamento 
do consumidor durante a crise. São 
representadas pelos setores de 
varejo e farma on-line, químicos e 
petroquímicos, educação digital, 
alimentos e bebidas, telemedicina 
e medicina preventiva, delivery e 
streaming de mídia.

No grupo de retorno ao normal, 
estão aquelas empresas/ indústrias 
essenciais, mas que estão sofrendo 
os impactos do distanciamento 
social. Entretanto, são casos de 
"baixa complexidade" e que devem 
recuperar-se mais rapidamente. 
Englobam os segmentos de 
serviços financeiros, bens de 
consumo cíclico, transportes 
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Carlos Gatti

rodoviário e urbano, tecnologia 
e telecomunicações, saúde e 
ciências da vida, agricultura, 
gestão de ativos e utilidades 
públicas.

O terceiro padrão é o de 
retomada que demandará 
transformações, o que significa 
que as companhias desse 
grupo terão um caminho mais 
longo para atender aos novos 
padrões comportamentais dos 
consumidores para que possam 
emergir. Sua "recuperação" é mais 
longa, delicada, mas possível. 
Isso significa que ter uma reserva 
de capital para resistir e se 
transformar será fundamental. 
No grupo, estão os setores de 
turismo e lazer, automotivo, 
óleo, gás e etanol, bens de 
consumo não cíclico, imobiliárias 
e construtoras e mineração e 
metais.

Por último, temos o "grupo de 
risco", com os casos de alta 
complexidade. São as empresas/ 
indústrias do padrão reiniciar, 
ou seja, a demanda por seus 
produtos/serviços pode diminuir 
permanentemente e gerar uma 
recessão prolongada, que exigirá 
uma transformação digital. São 
eles alguns segmentos de varejo, 
aeroportos, hotéis, mercados 
industriais, governo, esportes e 
mídia, os quais realmente terão 
mais dificuldades para enfrentar 
todo este cenário.

Para sair desta crise, ainda não 
existe um remédio ou vacina, o 
que demandará das empresas a 

execução de frentes integradas. 
Mas, sem dúvida, a pandemia 
tem evidenciado a urgência de 
todas as organizações em acelerar 
a digitalização, com projetos 
de robotização, automação e 
inteligência artificial ganhando 
prioridade. Além disso, o 
momento de pós-pandemia 
demandará a reconfiguração do 
negócio a partir de uma relação 
mais centralizada nos clientes e 
nas suas experiências.

O foco das empresas estará 
agora, e cada vez mais, 
em questões de inovação, 
transformação digital e atração 
de investimentos. Nesse sentido, 
espera-se que as operações e os 
negócios também evoluam para 
modelos mais ágeis, relevantes 
e disruptivos, capazes de se 
beneficiar de análises preditivas 
e de dados e da personalização 
de serviços. Tal reposicionamento 
será estratégico para identificar 
oportunidades e gerar negócios. 
Afinal de contas, prevenir é 
melhor do que remediar. n

A pandemia 
evidenciou a 
urgência de acelerar 
a digitalização, 
com projetos 
de robotização, 
automação e 
inteligência artificial 
ganhando prioridade
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Drinque à brasileira

Thais Balbi, sócia-diretora em 
Estratégia para Deal Advisory da 
KPMG no Brasil

Mercado

Setor de bebidas alcoólicas 
começa a superar 
tendência de queda 
enfrentada no período 
de 2014 e 2018. Em 
estudo inédito realizado 
pela KPMG e Abrabe, as 
cervejas especiais e as 
cachaças com origem 
controlada podem 
aumentar a presença 
do Brasil em países 
que buscam bebidas de 
qualidade
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Thais Balbi

Realizado pela Associação 
brasileira de bebidas 
alcóolicas (Abrabe), entidade 
que reúne 36 empresas do 

segmento de bebidas alcoólicas, 
o estudo intitulado “O mercado, o 
consumidor, o futuro” mostra que as 
vendas de cervejas, vinhos, destilados 
e cachaças caíram 9,6% no período 
de 2014 a 2018. O pior ano da série 
histórica foi o de 2017, em que foram 
comercializados 13,5 bilhões de 
litros – 100 milhões a menos do que 
no ano anterior, 2016, e do que no 
ano seguinte, 2018. 

Responsáveis por um faturamento 
superior a R$ 23 bilhões, 30 mil 
empregos diretos e 48 unidades fabris 
instaladas de Norte a Sul (números 
correspondentes as associadas da 
Abrabe), as fabricantes de bebidas 
alcoólicas brasileiras apontam a 
tributação (veja box) como um fator de 
extremo encarecimento dos produtos. 
Diante do preço elevado do produto 
nacional e legalizado, o consumidor 
muitas vezes opta por alternativas, 
seja buscando bebidas de outros 
tipos, seja adquirindo produtos ilegais. 
De acordo com o estudo, que lança 
um olhar inédito sobre o setor de 
bebidas, os impactos econômicos 
dessas decisões podem se refletir 
inclusive em perda de arrecadação – 
afinal, se o consumidor compra algo 
na ilegalidade, ele necessariamente 
sonega os impostos relativos àquela 
transação.

Apesar do momento de baixa, o setor 
segue investindo no futuro e projeta 
uma modesta recuperação já a partir de 
2019. Neste sentido, tem empreendido 
todo um esforço no sentido de 
fortalecer suas marcas e compreender 
o consumidor, que anseia por inovação 
e produtos de melhor qualidade e cada 
vez mais tende a valorizar iniciativas 

de sustentabilidade (voltadas, por 
exemplo, ao estímulo à reciclagem e 
à facilitação da logística reversa), de 
integração de canais de venda (físicos 
e virtuais) e de aproximação com o 
fabricante – visitas monitoradas às 
unidades de produção, por exemplo, 
têm conquistado cada vez mais 
adeptos.

oportunidades

Apesar do cenário geral ser de 
“baixa” para o segmento como um 
todo, os fabricantes de cervejas 
especiais têm experimentado uma 
expansão digna de nota: no mesmo 
período de 2014 a 2018, em que 
as vendas totais tiveram o declínio 
mencionado no primeiro parágrafo 
deste artigo, as vendas dessas 
bebidas dispararam de 55,6 para 
188,2 milhões de litros, alcançando 
um crescimento de 35,7%.

Para os produtores de cachaça, 
a retomada das negociações de 
um acordo comercial do Mercosul 
com a União Europeia é bastante 
promissora. A tequila, sua similar 
mexicana, experimenta um 
crescimento anual de 6,8% nas 
exportações. Neste sentido, a bebida 
brasileira, desde que devidamente 
municiada por denominação de 
origem e controles rígidos de 
qualidade, tem boas chances de 
penetrar no mercado internacional 
e reverter a tendência de queda: 
em 2018, vendemos 8,42 milhões 
de litros para outros países, ou 1,76 
milhões a menos que em 2014, 
quando as exportações chegaram a 
10,18 milhões de litros.

A coquetelaria também tem se 
mantido em alta. E, graças à 
“moda” de fazer drinks em casa, 
o consumidor tem, cada vez mais, 

A balança 
comercial do 
setor de bebidas 
alcoólicas está 
deficitária 
atualmente, mas 
esse cenário tende 
a mudar graças à 
sofisticação das 
cervejas especiais 
e à cachaça com 
denominação de 
origem controlada
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Mercado

Tributos incidentes

Cachaça            81,87%

Cerveja 
(lata ou garrafa)        

Vinho                          54,73%

Vodca                                        81,52%

Uísque                          61,22%

42,69%
se voltado para os destilados, muitas 
vezes mesclando marcas estrangeiras 
com produtos nacionais. Nesta seara, 
quem mais se beneficiou foi o gim, 
que vendeu 35,3% mais em 2018 do 
que em 2014; já o uísque, o conhaque 
e o rum estão em tendência de baixa, 
com quedas de 6,7%, 4,9% e 4,1%, 
respectivamente.

Dentre os produtores de vinho, 
o principal obstáculo reside no 
chamado “custo Brasil”: o crédito 
custa caro para quem cultiva uva 
e produz vinho, o que eleva o 
preço final do produto. No período 
analisado pela pesquisa, o vinho tinto 
sempre predominou, com média 
de 70%, nas vendas off-trade, ou 
seja nos supermercados e canais 
web. A pesquisa indica, a partir 
das entrevistas realizadas, que o 
mercado adote ações voltadas a 
simplificar o consumo de vinho e 
aposte em produtos refrescantes, 
mais adequados às nossas condições 
climáticas, para alavancar as vendas.

Mercado externo

O consumidor internacional 
aprecia produtos com tradição e 
identificação nacional. Por isso, 
embora a balança comercial do 
setor de bebidas alcoólicas seja 
deficitária atualmente, existem 
boas perspectivas de melhorar seu 
desempenho, graças ao aumento da 
demanda por bebidas especiais e à 
sofisticação das cervejas especiais 

e da cachaça com denominação de 
origem controlada. 

A importação e a exportação de bebidas 
gera um ciclo virtuoso. Por exemplo: o 
crescimento da importação de destilados 
incentiva o desenvolvimento da indústria 
local, como é o caso do crescimento 
das produções nacionais. A exportação 
de produtos com maior qualidade, por 
sua vez, favorece o Brasil em termos de 
representatividade global. n
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Computação em nuvem tem potencial 
inexplorado para transformar negócios
José Saldanha, sócio-diretor de Alianças e Soluções em Nuvem da KPMG no Brasil.

Tecnologia
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Entre as distintas e relevantes 
transformações que estão 
revolucionando o mercado, 
há uma que ainda passa um 

pouco despercebida, embora tenha 
bastante potencial para transformar 
negócios: a computação em Nuvem.

Pesquisa do Gartner revela que, até 
2022, 75% de todos os bancos de 
dados serão implantados ou migrados 
para uma plataforma baseada em 
Nuvem, tendência que será em 
grande parte direcionada para análises 
de informações e vendas de softwares 
como serviços (SaaS).

A mesma consultoria revela que, até 
2020, empresas que não utilizam 
computação em nuvem serão tão 
raras quanto as que hoje não utilizam 
internet. Já a Forbes afirma em estudo 
que o mercado da computação em 
nuvem deverá faturar mais de US$ 
162 bilhões em 2020.

Apesar disso, a temática ainda não 
está sendo observada de forma 
estratégica na ampla maioria das 
empresas que operam no Brasil, 
sobretudo diante da ausência de 
orçamentos direcionados para esse 
tipo de ação e da falta de grupos 
de executivos capazes de liderar 
essa transformação dentro das 
organizações.

Entre os benefícios da migração para a 
Nuvem, está a facilidade de monitorar 
indicadores de desempenho por 
executivos de locais diferentes, que, 
utilizando diversos dispositivos de 
acesso à rede, podem acompanhar 
em tempo real distintas linhas de 
negócios, como operação, produtos, 
vendas e pagamento de impostos.

Essa é uma perspectiva mais 
integrada de transformação digital nas 
empresas que só tem a contribuir para 
a agilidade na tomada de decisões 
e o direcionamento de estratégias 
de negócios customizadas por 

há tempo a perder e, dentre todas 
as transformações do mercado, 
certamente investir na computação 
em nuvem será cada vez mais 
determinante para o sucesso dos 
negócios.

É interessante que, nesse processo 
de migração, as empresas contem 
com uma metodologia que analise 
esse desenvolvimento a partir 
do ponto de vista do negócio, 
construindo um roteiro alinhado 
com o processo de transformação 
da própria empresa, acompanhado 
de gerenciamento de mudança, 
segurança e governança. n

produtos, regiões e preferências dos 
consumidores.

Com as áreas conectadas na nuvem, 
e o acesso aos dados facilitado, há 
espaço, ainda, para a geração de 
indicadores e análises preditivas 
dedicadas a reforçarem a percepção 
de valor, evidenciarem diferenciais 
e ampliarem a competitividade das 
empresas de todos os setores da 
economia.

No varejo, por exemplo, com 
a utilização de determinadas 
tecnologias em nuvem, a força de 
vendas pode estar mais alinhada aos 
objetivos estratégicos por meio da 
integração de dados pulverizados 
para que haja uma atuação mais 
cirúrgica e assertiva sempre que 
conveniente.

Para as empresas de 
entretenimento, que têm demandas 
pontuais quando há intensa venda 
digital de ingressos, por exemplo, 
servidores hospedados na nuvem 
podem ser contratados sob 
demanda, o que também contribui 
para ganho de escala e redução de 
custos.

Embora muitos não percebam, 
grande parte das atividades 
cotidianas de trabalho e vida pessoal 
já estão atreladas à nuvem. Ela 
garante acesso a arquivos a qualquer 
momento, de qualquer lugar, com 
diferentes dispositivos. As empresas 
também estão utilizando esse 
recurso para gerenciarem dados e 
ampliarem a experiência do cliente.

Em um mundo cada 
vez mais globalizado, 
competitivo e digital, 
as empresas que não 
forem ágeis e assertivas 
na tomada de decisões 
estratégicas poderão se 
tornar obsoletas e perderão 
ótimas oportunidades. Não 

José Saldanha
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Elas estão no comando. 
O que isso significa?

Patricia Molino, sócia e líder do 
Comitê de Inclusão e Diversidade 
(CID) da KPMG no Brasil 

Estela Zanata, sócia e co-líder do 
Pilar KPMG’s Network of Women 
(KNOW) da KPMG no Brasil

Global Female Leaders Outlook

Diferenças e 
semelhanças entre as 
executivas brasileiras e 
suas colegas de outros 
15 países; os desafios 
que elas enfrentam, 
suas perspectivas de 
carreira, suas visões 
sobre liderança e outros 
temas são explorados 
no estudo Global 
Female Leaders Outlook



21  KPMG Business Magazine 47

Patricia Molino                                      Estela Zanata  

O 
estudo Global Female 
Leaders Outlook (GFLO) foi 
produzido pela KPMG com 
base nos depoimentos 

de 1.124 executivas de 16 países. 
Na primeira parte, ele traz uma 
comparação entre os resultados 
obtidos no Brasil e nas demais 
nações pesquisadas; na segunda, 
são analisados os contrastes entre 
a amostra brasileira do GFLO e os 
dados obtidos em outro levantamento 
recente da KPMG, o CEO Outlook 
2019, também com foco no recorte 
nacional.

Optamos por nos ater à primeira 
parte da pesquisa, com o objetivo de 
traçar um retrato sem retoques das 
executivas brasileiras e estrangeiras.

Idades, cargos e outros 
atributos

Em termos de faixas etárias, 
qualificação e cargos, as executivas 
brasileiras estão quase equiparadas 
às colegas do resto do mundo: aqui, 
30% delas têm mais de 50 anos e 
52% situam-se entre 40 e 50 anos 
de idade. Nos demais países, 40% 
têm mais de 50 anos e 45% estão 
na faixa dos 40 aos 50 anos. Esses 
dados demonstram que as mulheres 
chegam aos cargos mais elevados 
em idades maduras, tanto no Brasil 

quanto no exterior. Das brasileiras, 
24% ocupam a função de chefe 
de departamento, seguidas pelas 
executivas C-Level (23%) e 13% 
ocupam o cargo de CEO. Nos demais 
países, as maiores proporções são 
de executivas C-Level (20%), CEOs 
(19%) e chefes de departamento 
(17%). 

Brasileiras e estrangeiras atuam 
basicamente nas áreas de 
estratégia (38% aqui e 41% no 
resto do mundo), finanças (27% e 
26%) e jurídica ou de compliance 
(17% e 15% dos dois grupos, 
respectivamente). 

Entre as brasileiras entrevistadas, 
79% têm filhos; nos outros países, a 
média é de 72%. É nítido que o Brasil 
ainda considera os cuidados com os 
filhos um dever predominantemente 
materno: globalmente, 11% das 
entrevistadas afirmaram que seus 
parceiros tiraram licença para ficar 
com o bebê nos primeiros meses. No 
Brasil, essa média foi de apenas 5%. 

Questões de gênero e 
diferença salarial 

Nas entrevistas, 34% das brasileiras 
e 38% das estrangeiras queixaram-
se da falta de transparência 
das companhias no tocante à 

remuneração. Essa e outras 
discriminações afetam o dia a dia 
de 57% das executivas nacionais e 
56% das estrangeiras. Além disso, 
tanto no Brasil quanto no exterior, 
4% das entrevistadas declararam já 
terem sofrido assédio sexual. 

Riscos

No tocante às preocupações, a 
disrupção tecnológica preocupa 
23% das entrevistadas em ambos 
os grupos, enquanto o risco 
regulatório foi citado por 17% das 
estrangeiras e 16% das brasileiras. 
O risco ambiental foi apontado por 
11% das respondentes brasileiras 
e apenas 5% das entrevistadas do 
exterior.

Outro dado diferenciador é a 
questão fiscal: 6% das brasileiras 
a apontam como um risco para 
suas empresas, enquanto nenhuma 
estrangeira a citou. 

De maneira equivalente, foram 
mencionados os riscos operacionais 
(principal ameaça na visão de 
12% das executivas internacionais 
e de 11% das brasileiras) e os 
de cybersegurança (apontados 
por 11% e 9% dos dois grupos, 
respectivamente). O papel 
estratégico da segurança da 
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Global Female Leaders Outlook

informação é reconhecido tanto aqui (66% das 
respondentes) quanto lá fora (70%). 

As estrangeiras, porém, estão muito mais 
preocupadas com a cybersegurança: 57% disseram 
que sua dúvida não é se, mas quando sofrerão 
um cyberataque, enquanto somente 35% das 
brasileiras compartilham dessa opinião.  

Inovação

A necessidade de aprimorar os processos de 
inovação é admitida por 99% das brasileiras 
e 96% das estrangeiras. No Brasil, 71% das 

entrevistadas afirmaram que as companhias em 
que trabalham dispõem de estruturas de gestão que 
amparam os processos de inovação desses recursos, 
e 80% acreditam que os avanços tecnológicos são 
uma oportunidade e não uma ameaça. No restante do 
mundo, esses percentuais são de respectivamente 
69% e 71%.

Resiliência e tecnologia

Uma empresa capaz de se adaptar rapidamente às 
mudanças no ambiente de negócios é uma empresa 
resiliente: essa percepção é compartilhada por 82% das 
respondentes brasileiras e 81% das estrangeiras. 

No tocante à tecnologia, 45% das brasileiras e 38% 
das estrangeiras defenderam o desenvolvimento 
de produtos e serviços disponíveis via plataformas 
digitais, enquanto a colaboração com startups de 
tecnologia é uma opção plausível para 30% e 36%, 
respectivamente. 

A Inteligência Artificial (IA) ainda é uma tecnologia 
emergente na maioria das empresas: 41% das 
brasileiras e 37% do outro grupo afirmaram que não 
implementaram recurso algum do gênero em suas 
companhias. Apenas uma pequena fatia (2% no Brasil 
e 3% no exterior) declarou já estar colhendo os frutos 
dos recursos aplicados em IA. 

Quanto aos sistemas de automação, 33% das 
brasileiras e 29% das estrangeiras disseram que 
suas empresas não investem no setor.  Em ambos 
os grupos, 21% de entrevistadas disseram que, 
se houvesse investimentos nesses sistemas, os 
resultados seriam perceptíveis de um a três anos. Já 
16% das brasileiras e 15% das demais querem retorno 
em até 12 meses. O período de cinco a 10 anos é a 
aposta de 7% das entrevistadas de nosso país e de 
5% das demais, enquanto 10% das nossas executivas 
e 15% das estrangeiras não definiram um prazo 
específico para obter resultados. 

Por sua vez, no domínio de ferramentas 
tecnológicas, as brasileiras são mais 
familiarizadas com mídias sociais, plataformas 
digitais e análise de dados. Além disso, 11% 
das respondentes do nosso país dominam 
algoritmos e programação, ante 8% no 
panorama global. 

Mais da metade dos dois grupos (57% no Brasil 
e 58% no cenário mundial) tem conhecimento 
mediano em plataformas digitais, e 55% e 
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59%, na mesma ordem, disseram 
ter recebido algum treinamento para 
trabalhar com mídias sociais, mas não 
consideraram que essa capacitação 
tenha sido suficiente.

Carreira e motivação

Sobre o futuro profissional, 80% das 
brasileiras e 72% das estrangeiras 
pretendem galgar degraus mais 
altos na carreira. No entanto, 37% 
das primeiras e 39% das segundas 
não têm mais espaço para crescer 
na mesma companhia, o que as 
obrigaria a mudar de empresa 
para conseguir uma posição mais 
elevada. Aparentemente, porém, 
as profissionais são fortemente 
comprometidas com as organizações 
em que atuam: 37% das brasileiras 
e 33% das estrangeiras afirmam que 
seu principal fator de motivação seja 
possibilitar o sucesso de longo prazo 
das empresas em que trabalham. 

Comunicação e redes

As redes sociais são vistas como 
um recurso para: efetuar pesquisas 
(57% das brasileiras e 42% 
das estrangeiras); expandir os 
conhecimentos pessoais (44% e 38%, 
respectivamente); e um impulsionador 
da carreira (33% e 19%). Além disso, 
70% das executivas brasileiras e 51% 
das estrangeiras as consideram úteis 
para a criação de network. 

Conclusões

Ao redor do planeta, as lideranças 
femininas enfrentam desafios 
parecidos. Em 16 países de quatro 
continentes, as respondentes lidam 
com questões de gênero, das quais 
a diferença salarial e uma certa 
desigualdade no trato das questões 
domésticas e familiares ainda fazem 
parte; percebem a necessidade de 
se preparar para um mundo cada vez 
mais inovador, tecnológico e disruptivo; 
e priorizam um modelo estratégico e 
focado na equipe.

Examinadas mais a fundo, as 
convergências sinalizam algo 
muito promissor: temos mais a 
compartilhar, aprender e cooperar 
com nossas colegas estrangeiras 
do que talvez imaginássemos. 
Neste sentido, o Global Female 
Leaders Outlook (GFLO) enfatiza 
o quanto o mundo está “menor”, 
ou seja: caminhamos para um 
futuro de fronteiras tênues, 
caracterizado principalmente pelo 
compartilhamento de tecnologias 
e valores universais.  n

Nas entrevistas, 
34% das 
brasileiras e 38% 
das estrangeiras 
queixaram-
se da falta de 
transparência 
em relação à 
remuneração. 
Além disso, em 
ambos os grupos, 
4% afirmaram ter 
sofrido algum tipo 
de assédio sexual
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Novas receitas são necessárias

Faz pouco tempo que entendi que novas receitas 
são necessárias. Sempre atuei com grande ênfase 
em eficiência operacional por meio do uso de 
tecnologias, antigas ou novas, acreditando que esse 

escopo poderia gerar diferenciais sustentáveis.
 
Toda a movimentação relacionada às novas tecnologias 
e à transformação digital não ajuda em nada neste 
entendimento, pois há muito mais discussões sobre 
digitalização do negócio atual do que realmente uma 
análise mais profunda sobre os fatores que permitirão uma 
organização sobreviver.
 
Parece um cenário caótico intencional, mas a grande 
maioria dos executivos estão confusos em meio a tantas 
tecnologias, falácias e novidades, e, talvez, bem poucos 

Fernando Aguirre, sócio de 
Mercados Regionais da KPMG e 
estudioso da economia de serviços

Setor Automobilístico

Tecnológica, inovadora e 
atenta às expectativas de 
um consumidor cada vez 
mais exigente: a indústria 
automobilística está se 
reinventando, mas ainda tem 
muito caminho a percorrer
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Fernando Aguirre

entendam de verdade o que está 
por vir. Aliás, muitos sentem, mas 
não conseguem, qualificar esse 
sentimento em termos e exemplos 
práticos.
 
A principal representante deste 
desafio é a indústria, em especial a 
que pertence a cadeias complexas, 
em que podemos destacar o setor 
automotivo, muito presente no interior 
de São Paulo, especialmente em 
Campinas e região. O assunto pode 
ser separado em alguns tópicos e 
exemplos indicados a seguir:
 
Os fabricantes de matérias-primas e 
equipamentos, além dos sistemistas, 
têm elevado grau de dependência das 
montadoras e dos destinos da matriz 

 
Sem exceção, todos os itens acima 
representam fontes adicionais de 
receita para quem optar por, de 
fato, tê-las como negócio principal. 
O maior propulsor das mudanças 
somos nós, consumidores.
 
A indústria ainda não sabe trabalhar 
com serviços, pois isso exige 
uma formatação de negócio muito 
diferente, mas ainda precisará 
continuar produzindo, maximizando 
todo o capital investido em ativos. 
Aliás, ter ativos é ótimo, diferente 
do que muitos vezes escutamos 
– “a empresa digital deve ser leve 
em ativos”. Ter ativos não impede 
ninguém de ser digital e 
de conquistar escala.
 
Embora as curvas de eficiência 
possam ser melhores, vencerá o 
jogo quem capturar a margem de 
lucro potencial que está escondida 
nesta cadeia. Cabe a cada 
participante de uma cadeia escrever 
proativamente o seu futuro antes 
que outros o façam. n

As redes de manutenção 
e prestação de serviços 
precisam se atualizar 
e adequar-se a um 
mercado que requer 
atendimento de ponta

energética veicular, o que envolve a 
necessidade de novos projetos de 
engenharia para a criação de produtos 
substitutos;
 
Os esforços de ganhos de eficiência 
produtiva e logística são inócuos, 
com o pensamento atual, diante 
de consumidores que exigem 
atendimento na ponta com alta 
disponibilidade e custo aceitável, 
fazendo com que toda a relação 
de empresas com empresas e de 
empresas com consumidores esteja 
sendo alvo de reorientação e startups 
que pretendem capturar parte deste 
mercado, assim como operadores 
logísticos buscando adequar seus 
conjuntos de ativos e serviços;
 
As novas tecnologias embarcadas 
nos veículos, que permitem troca 
de informações com prestadores 
de serviços ávidos para conquistar 
clientes por meio deste canal;
 
As tendências de compartilhamento, 
com os novos consumidores não tão 
interessados em adquirir veículos, 
mas em alugá-los;
 
As redes de manutenção e prestação 
de serviços que precisam de 
atualização para estarem aptas a 
enfrentarem este consumidor 
mais exigente.
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Startups
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Está enganado quem tem 
a mítica ideia de que 
fundadores de startups são 
pessoas absurdamente 

geniais com criações totalmente 
inovadoras e que transformam 
totalmente o mundo. Esse 
elemento pode ser real, mas 
apenas uma fração da realidade. As 
startups de sucesso têm pontos 
em comum, mas atingir o sucesso 
depende da superação de uma 
série de variáveis.

O primeiro ponto a ser considerado 
é que figuras famosas por terem 
criado negócios desse tipo não 
trabalham sozinhos. Eles podem 
até ter uma ideia bastante original, 
mas é a integração da inovação 
com elementos de planejamento 
e execução que tornam alguns 
empreendedores digitais mais 
reconhecidos que outros. E já 
adianto que as estatísticas não são 
animadoras. 

Segundo o estudo “Causa da 
mortalidade das startups brasileiras: 

A jornada das 
Startups Emerging Giants

como aumentar as chances 
de sobrevivência no mercado”, 
conduzido pela Fundação Dom 
Cabral, 25% das startups não 
completam 1 ano, 50% não 
passam 4 anos de operação no 
mercado e 75% dos negócios 
fecham antes de completar 
13 anos.

Além disso, de acordo com a 
plataforma CB Insights, 42% das 
startups fracassam por não terem 
identificado uma necessidade do 
mercado, 29% não atingem os 
resultados esperados por ficarem 
sem recursos financeiros para 
investir, 23% dos negócios não 
tinham equipe necessária ao 
desenvolvimento e 17% ofertaram 
um produto fraco.

Importante destacar que aqueles 
empreendedores que querem 
obter sucesso na criação de 
startups realmente relevantes 
precisam seguir uma jornada 
extremamente árdua e não 
necessariamente gloriosa.

Robson Del Fiol, sócio-diretor Head of 
Emerging Giants da KPMG no Brasil

Não basta ser genial para conquistar o 
sucesso: integrar a inovação com elementos de 
planejamento e execução é o que garante bons 
resultados para empreendedores digitais
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Basicamente essa trajetória 
começa com uma ideia, que deve 
evoluir para uma fase de testes 
com poucos recursos financeiros 
(conhecido como bootstrapping). 
Com a validação há um produto 
mínimo viável com integração 
de fundadores e investimentos 
de familiares e amigos de R$ 50 
mil a R$ 500 mil, que evolui para 
o fase de lançamento. Com o 
crescimento, valida-se ou não o 
Product Market Fit, considerada 
como a convergência entre 
viabilidade técnica, economica e 
tamanho do mercado suficente 
para suportar taxas elevadas de 
crescimento. Neste momento, 
é normal, após a validação do 
Product Market Fit, a curva de 
crescimento ser acelerada e 
tendendo a exponencialidade, o 
que atrai investidores de capital 
de risco.

Seguindo a jornada, tem-se a 
formação do Emerging Giant, 
quando a empresa apresenta um 
crescimento regional/internacional 
e uma base ampla e crescente 
de clientes pagantes. Aqui já há 
geração de receitas mais robustas 
e uma verificação de Life Time Value 
(LTV) mais que saudável, ou seja, 
uma relação entre tempo e retorno 
oferecido por cada cliente pagante.

Após captações robustas com os 
fundos de investimento de Venture 
Capital, as empresas podem 
evoluir e atingir finalmente a fase 
Corporation, quando têm milhares 
de funcionários, passam a ser 
auditadas, apresentar relatórios 
periódicos a investidores e exige-
se uma discussão madura sobre 
as opções de exit dos investidores. 
Aqui é que normalmente 
elas buscam se aproximar de 
investidores estratégicos (futuros 
M&A) e abertura de capital (IPOs).
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Robson Del Fiol

Hoje, no Brasil e em todo o 
mundo, há basicamente dois 
tipos de empreendedores: os 
que atuam por necessidade ou 
oportunidade. Contudo, quem 
empreende por oportunidade 
no mercado de tecnologia, 
acaba criando algo relevante 
normalmente ao atacar grandes 
problemas da sociedade e 
inspirados em causas, sejam 
elas sociais, ambientais, de 
mobilidade, finanças, saúde, 
educação ou qualquer outro 
setor carente de uma atuação 
mais rápida e versátil no 
processo de oferta e prestação 
de serviços.

Retomando a discussão inicial 
deste artigo, a ideia mítica de 
empreendedores altamente 
criativos, que obtêm sucesso 
apenas com uma ideia, é 
absolutamente descolada da 
realidade. Este é apenas o 
primeiro passo, que precisa, 
obrigatoriamente, ser seguido 

Tudo começa 
com uma 
ideia que 
deve evoluir 
para uma 
fase de teste 
com poucos 
recursos 
financeiros

por vários outros apresentados 
neste texto.

Em todas as etapas é 
necessário o foco na execução 
passo a passo para que a 
empresa em criação seja possa 
aprender com seus erros e 
crescer com os acertos e seja 
bem sucedida e realmente 
transforme a sociedade. Isso 
só ocorrerá, no entanto, se a 
criação buscar por  disrupção, 
agilidade e algo realmente 
relevante à sociedade. 
Seguindo as etapas detalhadas 
anteriormente, estou certo 
de que os empreendedores 
estarão em melhor posição 
para  melhorar as estatísticas de 
sucesso das startups brasileiras 
se tornarão muito mais 
relevantes. n
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No mundo corporativo, 
o inferno são os outros?

Raphael Soré, sócio da prática de 
Forense da KPMG no Brasil

Compliance

Por que conhecer e controlar 
terceiros é fundamental para 
prevenir riscos empresariais
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A 
famosa frase de Jean Paul 
Sartre –  “o inferno são os 
outros” – dá margem a 
múltiplas interpretações 

filosóficas. A principal delas (e 
que, de acordo com a maioria dos 
filósofos, está equivocada) é a de que 
são os outros os responsáveis por 
causar um "inferno" em nossas vidas.

Discussões filosóficas à parte, é 
inegável que o cenário atual dos 
riscos jurídicos e reputacionais para 
as empresas guarda profunda relação 
com essa frase. Afinal, os efeitos 
adversos que ações de terceiros 
podem trazer a uma empresa tiram 
(ou deveriam tirar) o sono dos 
executivos de compliance no Brasil.

Em um ambiente de informação 
instantânea e amplo potencial viral, 
as grandes empresas podem ter sua 
imagem e, consequentemente, seus 
resultados afetados por qualquer 
ato de quebra de integridade por 
parte de seus profissionais. Não são 
raros os exemplos de empresas que 
sofreram com notícias de corrupção, 
utilização de trabalho escravo, 
discriminação, danos ao meio 
ambiente ou maus-tratos a animais, 
dentre tantos outros temas.

As empresas já estão atentas a 
esses riscos. Um exemplo dessa 
preocupação é a crescente oferta 
de treinamentos e regulamentos 
que as empresas oferecem a 
seus colaboradores. Realizada em 
2019 pela KPMG, a Pesquisa de 
Maturidade do Compliance no Brasil 
apontou que 77% dos respondentes 
receberam treinamentos de 
Compliance por parte de seus 
empregadores nos últimos 12 meses; 
em sentido contrário,  apenas 2% 
dos respondentes afirmaram que 
suas empresas não dispõem de um 
Código de Conduta.

Iniciativas focadas apenas nos 
colaboradores das empresas não 
são suficientes para a adequada 
prevenção aos riscos de integridade, 
sendo fundamental que se dê 
renovada atenção à responsabilidade 
jurídica e reputacional que as 
empresas podem sofrer por atos de 
terceiros, tais como fornecedores, 
parceiros, sócios etc.

A premissa de que cada um responde 
apenas pelo que faz não vale no 
mundo do compliance empresarial. 
Pela letra da Lei Anticorrupção 
(12.846/2013), as empresas são 
puníveis não apenas pelos atos de 
seus funcionários, mas por qualquer 
ilícito que a beneficie direta ou 
indiretamente, independentemente 
se este ilícito for praticado por 
empregado ou por terceiro. 
Também é dispensável que qualquer 
pessoa da empresa tenha sequer 
conhecimento da prática indevida. 
Ou seja: se um consultor, um 
despachante ou qualquer fornecedor 
resolver seguir o atalho da corrupção, 
seus clientes podem ser arrastados 
para as sanções da Lei mesmo 
que não tenham culpa ou sequer 
conhecimento do fato.

Raphael Soré
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Fora do estrito mundo do direito, 
o relacionamento com terceiros 
também representa riscos, sobretudo 
sob a perspectiva da imagem. Não 
são raros os exemplos de grandes 
empresas que se viram em apuros 
perante a opinião pública por atos 
de trabalho escravo, de violência 
ou de discriminação praticados por 
seus fornecedores de produtos e/ou 
serviços.

Apesar desses dados demonstrarem 
que os riscos de Compliance também 
estão nos outros, é preocupante 
que, conforme aponta a pesquisa 
mencionada alguns parágrafos acima, 
52% das empresas não detenham um 
processo de diligência na contratação 
e gestão dos seus terceiros.

Realizar verificações prévias sobre 
reputação e dados de empresas 
terceiras, antes de se vinvularem a 
elas (as chamadas due diligences de 
terceiros) e monitorá-las de modo 
contínuo são práticas recomendadas 
pela legislação e pelas melhores 
práticas de compliance, vez que a 
ausência de tais medidas expõe as 
empresas a risco e seus executivos à 
possibilidade de serem futuramente 

acusados de descumprimento de 
seus deveres fiduciários de diligência.

As explicações para tais medidas 
ainda são incipientes, enquanto as 
relacionadas aos funcionários próprios 
são variadas, incluindo a resistência 
em abandonar fornecedores antigos, a 
dificuldade de descartar fornecedores 
com preços mais atrativos e a lentidão 
na modificação da cultura corporativa. 
Contudo, a principal justificativa dada 
por executivos e profissionais de 
Compliance é a dificuldade de se 
realizar este controle. Os “outros” 
são múltiplos, sendo que algumas 
empresas possuem milhares de 
terceiros e analisá-los demanda 
recursos humanos e investimentos 
que as áreas de Compliance não 
possuem.

A solução para tanto, porém, 
caminha a passos largos, já existindo 
valorosa tecnologia desenvolvida para 
dar resposta a este desafio, com 
ferramentas que automaticamente 
realizam profundas e periódicas 
buscas sobre terceiros novos e 
antigos. Tais ferramentas realizam 
buscas em diversas fontes de 
informação e, sem necessidade de 

intervenção humana,  são capazes 
de indicar pontos de risco e/ou 
inconsistências. 

Naturalmente, ainda serão os 
profissionais de Compliance que 
deverão analisar os casos em que a 
ferramenta tenha indicado alguma 
preocupação. Mas, com a facilidade 
trazida pela tecnologia, eles poderão 
concentrar seu tempo e seus 
recursos em situações com potencial 
mais problemático, agilizando, por 
exemplo, a liberação de contratações 
de fornecedores de baixo risco.

Ao passo que auxiliam nas medidas 
mitigatórias, essas novas ferramentas 
também acabam por expor a 
alegação de inação dos executivos 
que continuarem a ignorar a questão. 
Para continuar citando Sartre, “o 
homem é livre, porque uma vez 
lançado ao mundo, é responsável 
por tudo quanto fizer”. Pela letra 
da Lei, executivos e empresas são 
livres para realizar a diligência que 
quiserem em relação a seus terceiros, 
mas os riscos em jogo e as novas 
expectativas da sociedade indicam 
que a escolha pela inércia não é a 
melhor opção. n

Compliance
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