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NossA CApA

A redução dos custos sistêmicos no 
brasil é uma das plataformas para 
aumentar a competitividade e a 
produtividade das organizações e do 
país. investimentos permanentes em 
infraestrutura, carga tributária mais 
justa e educação de qualidade são 
reivindicações das nossas empresas, 
que a FNQ representa e reverbera 
nesta edição.

EXpEdiente

Este material foi impresso com papel 
oriundo de floresta certificada e outras 
fontes controladas, o que demonstra 
preocupação e responsabilidade com
o meio ambiente.

NuVEM dE TAGS dEstA EdIÇão 

A nuvem de tags ou tag cloud 
identifica as palavras mais citadas nas 
matérias desta edição. para defini-la, 
utilizamos a ferramenta Wordle 
(www.wordle.net). A quantidade 
de vezes que a palavra aparece é 
apresentada proporcionalmente ao 
tamanho da fonte.   
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CoNhEçA MAIS SoBRE A FNQ, SEuS PRoDuToS, 
TREINAMENToS E SERvIçoS. ACESSE www.FNQ.oRg.BR

Qual é o estágio da gestão em sua empresa? A resposta está ao seu alcance no programa de Autoavaliação Assistida da FNQ, uma 

metodologia de diagnóstico baseada no Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), também utilizada no Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ).  

O programa capacita multiplicadores e lideranças de sua organização, para que obtenham o conhecimento necessário do MEG e possam realizar 

a autoavaliação no ambiente de negócios atual e futuro. Ao final do processo, a sua empresa terá as práticas de gestão estruturadas e receberá 

um Relatório de Autoavaliação, com pontos fortes e oportunidades de melhoria, que servirá de subsídio para o planejamento estratégico.
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VIsão sIstÊMICA E soLuÇÕEs pErMANENtEs

os gargalos da infraestrutura no brasil são cotidianamente sentidos pelas organizações em 
suas atividades. Logística de transporte insuficiente e desatualizada, alta carga tributária e 
burocracia em excesso, falta de mão de obra qualificada e baixa qualidade na educação. 

Ao analisar as pesquisas e estudos sobre esses fatores que compõem o Custo sistêmico no 
brasil, um dos temas desta edição, constatamos um retrato da realidade que as empresas 
enfrentam. Há uma espécie de paralisia histórica na gestão pública de temas estratégicos, 
como educação, saúde, transportes e segurança, que não deveriam estar sujeitos à 
sazonalidade político-partidária. A inexistência de uma abordagem sistêmica, integrada e 
permanente na gestão da infraestrutura, por exemplo, depara-nos hoje com claros limites ao 
crescimento do país nas próximas décadas.  

sabemos onde estão os problemas e de que forma impactam nos custos de produção 
e na precificação. A carga tributária praticada não retorna com melhorias evidentes nos 
serviços públicos voltados à população, sem falar no gigantismo do Estado, na corrupção 
e até na segurança pública ineficiente – fatores que empurram para baixo os índices de 
competitividade e produtividade das organizações. 

Neste momento, celebramos as iniciativas do governo federal de lançar o programa de 
Investimento em Logística, apresentado, nesta edição, em entrevista com o presidente do 
bNdEs, luciano coutinho, e em matéria analítica sobre o tema. Ao reconhecer a importância 
da parceria com o setor privado, a gestão pública fornece sinais de que, em conjunto com a 
sociedade, é possível encontrar soluções para construir uma plataforma capaz de suportar o 
crescimento do país no mercado interno e no global. 

Nas próximas páginas, você confere também uma síntese dos debates do 21º seminário 
internacional em busca da excelência - riscos futuros, oportunidades no presente: 
inteligência de risco nas organizações, realizado em maio de 2013, com as presenças de 
eduardo gianetti, economista, filósofo e professor do Insper, e de leo tilman, professor da 
universidade de Columbia (EuA), entre outros representantes dos setores privado e público. 
para concluir, trazemos uma reflexão com o filósofo mario sergio cortella, que nos fala sobre 
crescimento econômico, ética e sustentabilidade. 

boa leitura! 

Jairo martins
Superintendente Geral da FNQ



Em entrevista à revista excelência em gestão, 
o presidente do bNdEs, luciano coutinho, fala 
sobre as iniciativas do governo Federal para 
impulsionar a competitividade e a produtividade 
no país. otimista, ele conclama o setor privado 
a somar esforços com o setor público a fim 
de acelerar os investimentos e colocar o brasil 
em um novo patamar de desenvolvimento 
econômico e social. 

pArCErIAs 
pArA o brAsIL 
dAr CErto
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Luciano Coutinho, 
presidente do bNDES
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o crescimento consistente e sustentado do brasil 
depende de respostas rápidas a grandes desafios 
de médio e longo prazos: a modernização da 
infraestrutura logística e a redução da carga tributária. 
Essas são as orientações que movem a atuação 
do pernambucano luciano coutinho à frente da 
presidência do banco Nacional de desenvolvimento 
Econômico e social (bNdEs).  

No cargo desde 2007, o economista e professor 
titular da universidade de Campinas (unicamp) 
conduz a instituição com a missão estratégica de 
fornecer apoio aos investimentos do programa de 
Aceleração do Crescimento (pAC) do governo federal 
e, mais recentemente, do programa de Investimentos 
em Logística, lançado em 2012 pela presidente 
dilma rousseff. 

Coutinho reforça que o governo tem atacado 
em várias frentes para estimular o aumento da 
produtividade e da competitividade do país e das 
organizações. “do ponto de vista sistêmico, o governo 
está fazendo um grande esforço para melhorar a 

posição relativa da taxa de câmbio, reduzindo os 
custos de capital – em parte como consequência 
da redução da taxa de juros –, diminuindo os custos 
de energia e promovendo a desoneração da folha 
de pagamentos em vários setores, principalmente 
naqueles que demandam mão de obra intensiva”, 
afirma o professor.

Ele destaca, ainda, a oportunidade que o governo 
outorgou ao setor privado, por meio do programa de 
concessões e das ppps (parcerias público-privadas), 
com ênfase nos serviços de ampliação e 
modernização da infraestrutura –  extremamente 
crítica para a competitividade. 

“refiro-me, especialmente, ao sistema logístico de 
modais rodoviários, ferroviários, portos e aeroportos, 
que foram objeto de avanços na regulação e na 
estruturação, a fim de permitir que a iniciativa privada 
assuma a liderança do processo de investimentos. 
sem dúvida, essas medidas irão acelerar a melhoria 
significativa dos custos logísticos no brasil”, observa.

o desafio principal de 
competitividade para o 
brasil é associar a gestão 
pública com o empenho 
do setor privado e avançar 
em qualidade e resultados. 
só assim encontraremos 
uma trilha nova para 
desenvolver a nossa 
indústria manufatureira e 
tornar nossos serviços mais 
modernos. 

ENtrEViSta 



pErsIstÊNCIA Nos obJEtIVos
Com recursos da ordem de r$ 133 bilhões nos 
próximos anos, o programa de Investimentos em 
Logística está focado, primordialmente, nos grandes 
eixos que estão congestionados atualmente. Além 
disso, segundo Coutinho, há o objetivo, não menos 
importante, de agregar às iniciativas os temas da 
eficiência e da qualidade nos serviços de nossos 
portos e aeroportos. “Ao atacar os gargalos e pontos 
de estrangulamento, poderemos ter resultados já nos 
próximos dois, três anos. Contudo, isso demandará 
continuidade no processo de investimentos, para 
que as condições de logística melhorem de maneira 
persistente nas próximas décadas”, adverte.  

o presidente do bNdEs admite o atraso e o 
subdesenvolvimento da rede logística brasileira, mas 
justifica com a grande extensão territorial do país e 
aposta na manutenção do programa de investimentos 
com visão de longo prazo. “o relevante é que a escolha 
do modelo deposita no setor privado a expectativa 
de que ele possa, com eficiência, acelerar o processo. 
Quanto ao setor público, espera-se uma regulação 
inteligente e estimulante, que possa alavancar o 
potencial de investimentos que o brasil possui. ou 
seja, temos uma carência em logística, uma deficiência 

sim, mas a ela correspondem oportunidades rentáveis. 
precisamos tirar proveito desse fato.”  

Ao assumir a liderança do bNdEs, Coutinho aceitou o 
desafio de conduzir o banco em um momento especial 
do mercado global, quando é preciso observar  a 
importância das inovações e novas tecnologias. desse 
desafio, segundo ele, originam-se outras iniciativas 
fundamentais para cumprir a agenda em busca da 
competitividade do país. 

uma medida essencial é a preparação de 
trabalhadores qualificados em todos os níveis. Na 
área da educação, Coutinho destaca uma iniciativa 
que também vem sendo empreendida por meio de 
programas como o pronatec (programa Nacional do 
Ensino técnico) e do apoio ao sistema CNI/sENAI. “o 
objetivo é dobrar o número de vagas e expandir os 
laboratórios e centros de formação nas áreas técnicas e 
tecnológicas. do ponto de vista de recursos humanos 
altamente qualificados, há também a multiplicação 
de oportunidades de treinamento no exterior com o 
programa Ciência sem Fronteiras. Esse é um conjunto 
de iniciativas de curto, médio e longo prazos, que, 
mantido com afinco, descortinará um novo cenário 
para a competitividade brasileira”, assinala.  

Até o déficit na infraestrutura e na logística do nosso 
país pode se transformar em grande oportunidade. 
Esperamos que, com o apoio das lideranças do setor 
privado, os investimentos possam descortinar uma nova 
fronteira de crescimento.



EXCELÊNCIA dA gEstão No sEtor púbLICo 
Luciano Coutinho participa do Conselho Curador 
da governança Corporativa da FNQ, representando 
o bNdEs, e enxerga no modelo de excelência da 
gestão® (meg) da instituição um imperativo essencial 
para o futuro, especialmente da indústria e dos 
serviços no brasil. “participo da FNQ com muita honra, 
porque entendo que a busca da excelência da gestão 
é um dos grandes desafios que temos pela frente 
enquanto nação, ou seja, o de melhorar e aprofundar a 
eficiência nos processos de gestão e de administração, 
começando pelo setor privado, mas incluindo 
também o setor público.” 

para o professor, a busca pela melhoria exige a adoção 
de novos paradigmas tecnológicos, com o aumento 
da utilização de sistemas digitalizados e tecnologias 
de comunicação e informação, a fim de tornar os 
processos de produção, comercialização, gestão 
interna e das cadeias de fornecimento muito mais 
eficientes e integrados. 

o pApEL dAs LIdErANÇAs EMprEsArIAIs 

Com a agenda da inovação tecnológica adotada 
em conjunto com outras iniciativas mencionadas – 
redução de juros, melhoria da taxa de câmbio, redução 
do custo de energia, redução de encargos sobre a 
folha de pagamento – Coutinho acredita que será 
possível vencer a ameaça de desindustrialização. 

da mesma forma, o economista defende o 
aperfeiçoamento dos sistemas de contabilização e 
avaliação, não só das contas nacionais, mas também 
dos balanços e relatórios empresariais. para ele, o 
desafio das mudanças climáticas nas próximas décadas 
reforça a necessidade de desenvolver tecnologias que 
permitam às organizações e ao país adotar sistemas 
mais transparentes e tecnicamente consistentes, para 
que a responsabilidade socioambiental seja explicitada 
na contabilidade empresarial e também na nacional. 
“trata-se de iniciativa relevante e creio que a FNQ, que 
sempre foi pioneira e inovadora nesse quesito, deve 
abraçar essa causa de forma proativa”, recomenda. 

Luciano Coutinho faz questão de reiterar sua sensação 
de otimismo em relação ao futuro do brasil. Em sua 
opinião, o país tem mostrado ao mundo, nas últimas 
décadas, um processo ativo de aperfeiçoamento 
institucional e político. “temos uma democracia estável 
e instituições que funcionam. observamos progressos 
expressivos na qualidade e no desempenho de 
muitas organizações. desenvolvemos, principalmente, 
um grau de compreensão a respeito de nossos 
diferenciais. o fato é que temos múltiplas fronteiras de 
investimentos, diferentemente da maioria de outras 
economias no mundo. Isso é um privilégio”, enfatiza. 

o executivo aponta, ainda, o pré-sal como uma 
grande indústria de óleo e gás a ser estruturada na 

forma de cadeia produtiva e competitiva no brasil, e o 
Agronegócio, que pode tirar proveito do crescimento 
na área da logística. “temos também a indústria 
de construção, inclusive a habitacional, com uma 
perspectiva saudável e positiva, na medida em que se 
amplia o processo de incorporação da classe média 
ao circuito de renda, consumo e crédito. por meio da 
combinação inteligente de planejamento de longo 
prazo, regulação eficiente, lideranças empresariais na 
execução dos investimentos e a excelência da gestão 
do setor privado brasileiro, haveremos de desdobrar 
uma nova perspectiva para a nossa indústria 
manufatureira e de serviços modernos nas próximas 
décadas”, finaliza o presidente do bNdEs. 

A busca da excelência da gestão é um dos grandes 
desafios que temos pela frente enquanto nação.

ENtrEViSta 



O Resumo Executivo gerado pela metodologia inclui um 
ranking de problemas sistêmicos, por fator de avaliação, e 
de problemas pontuais, por processo gerencial. Depois da 
Oficina, você usa o Sideral® MEGplan para gerir a evolução 
dos planos de ação e obter a nova pontuação ou  projetar 
a futura.

Realizamos Oficinas ou capacitamos gratuitamente 
instrutores de modelos de excelência a aplicar a 
Metodologia MEGplan©. Incorpore-a no seu sistema de 
aprendizado.

Com a Oficina de Gestão MEGplan, em 2,5 dias, sucessivos 
ou não, seus executivos desenvolvem a visão sistêmica e 
aprendem, na prática,  tudo sobre o modelo de excelência 
adotado*, sem pré-requisitos, gerando ao mesmo tempo um 
produto de alto valor para o CEO.

A Oficina realiza uma avaliação profunda do sistema de 
gestão e de seus resultados, apoiada pelo software Sideral® 
MEGplan, que usa a fuzzy logic para aumentar a precisão e a 
produtividade dos participantes.

Ajudamos organizações a se tornar classe mundial
compumax@compumax.com.br  - (11)  5594-1592

O jeito eficaz de aprender sobre modelos de excelência, praticando!

www.compumax.com.br

* Disponível para modelos de excelência de 125, 250, 500, 750 e 1000 pontos. Imprescindível para você preparar seu Relatório da Gestão, para qualquer Prêmio.
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um dos aspectos que impactam negativamente o 
desempenho das organizações em nosso país são 
os custos sistêmicos. o conceito está relacionado ao 
conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, 
econômicas e éticas que encarecem o investimento, 
postergam o desenvolvimento e contribuem para o 
aumento do desemprego, do trabalho informal, da 
sonegação de impostos e da evasão de divisas. 

A relação é simples: quanto mais altos os 
custos sistêmicos, mais comprometidas ficam a 
produtividade, a eficiência e a competitividade das 
organizações nos mercados nacional e global.  

Estradas em péssimas condições, portos e aeroportos 
congestionados, malha deficiente de ferrovias e 
hidrovias, desorganização na distribuição urbana, 
enfim, toda essa complexidade – que integra a logística 
dos negócios e depende fundamentalmente de 
investimentos e iniciativas estatais – compõe os custos 
sistêmicos. Alta carga tributária, juros altos, burocracia 
excessiva e corrupção complementam a definição 
desse arcabouço estrutural, que começa a ganhar a 
atenção dos governos e a merecer iniciativas louváveis.     

Há muito por fazer. Com um mercado interno 
consumidor de 200 milhões de pessoas em franca 
expansão, que cresce para 300 milhões se juntarmos 
a América Latina, a infraestrutura brasileira precisa de 
iniciativas sólidas e permanentes, que contemplem 
não só a busca da excelência da gestão, mas 
principalmente a atualização tecnológica e a inovação. 
os investimentos realizados no presente serão 
altos, mas certamente retornarão com ganhos de 
competitividade para as empresas e o país, além de 
melhorias nos serviços voltados à população. 

o QuE FALtA pArA o brAsIL 
AVANÇAr MAIs rApIdAMENtE NA 
trANsIÇão pArA torNAr-sE uM pAÍs 
EstrAtégICo No MErCAdo gLobAL? 
EM sÍNtEsE, podE-sE rEspoNdEr 
A EssA INdAgAÇão usANdo As 
pALAVrAs-CHAVE QuE CoMpÕEM 
A rAzão dE sEr dA FuNdAÇão 
NACIoNAL dA QuALIdAdE (FNQ): 
EXCELÊNCIA, sustENtAbILIdAdE, 
produtIVIdAdE E CoMpEtItIVIdAdE.

AMArrAs do 
Custo sIstÊMICo



ANÁliSe

8% do pIb. segundo paulo resende, coordenador 
do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação 
dom Cabral, a pesquisa mostra que a nossa situação 
é bastante preocupante porque temos uma relação 
entre demanda e oferta de infraestrutura muito 
desequilibrada. Ele observa que, nos últimos 20 anos, 
desconsiderando os períodos de crise, o brasil registrou 
um crescimento constante – “e todos os indicadores 
apontam para a continuidade deste processo” –, mas 
sem o devido investimento no setor. 

Ao comparar com o histórico de outros países, que 
experimentam taxas de crescimento sustentado no 
longo prazo, como Índia, China e EuA, também de 
dimensões continentais, resende observa que entre 
eles houve contrapartida em infraestrutura logística. 
“A China, nesses últimos 20 anos, tem investido uma 
média de 4% do seu pIb no setor, para alcançar um 
crescimento que corresponde a 2,5 vezes esse valor. 
Nos momentos de auge econômico, a China chegou 
a alcançar uma taxa de crescimento de 10% a 12%, 
tendo investido 5%, quase 6% do pIb, em infraestrutura 
logística”, afirma o professor. 

No mesmo período, contudo, o brasil investiu, em 
média, apenas 0,8% de seu pIb anualmente, ou seja, 
cinco a seis vezes menos. “Isso tem levado o país a 
uma situação de infraestrutura muito perigosa, pois 
podemos chegar ao ponto de produzir e não ter como 
escoar a produção. os custos logísticos começam a 
interferir negativamente na competitividade do país 
frente ao mundo inteiro”, reforça resende.

A busca da excelência no universo das organizações 
é determinante para alcançar bons resultados e até 
mesmo sobreviver no mercado. Contudo, essa tarefa, 
contínua e permanente, está sujeita a variáveis políticas e 
econômicas da sociedade em que a empresa atua.

ANÁliSe

Alguns números de 2012 ilustram um pouco do 
significado dos custos sistêmicos na produtividade 
das empresas. No início de dezembro do ano passado, 
a Fundação dom Cabral realizou um levantamento 
com representantes de 126 organizações de diversos 
setores, que juntas representam 20% do produto 
Interno bruto (pIb) nacional. 

os resultados mostram que os gastos com logística 
comprometem 13,1% da receita das empresas 
brasileiras e 12% do pIb (produto Interno bruto) 
nacional. Nos EuA, por exemplo, essa relação é de 



o professor manoel de andrade silva reis, 
cooordenador do gVCelog – Centro de Excelência em 
Logística e Cadeias produtivas da Fundação getúlio 
Vargas (FgV) informa que o Celog está iniciando 
pesquisa semelhante e alguns dados do estudo já 
apontam para um custo logístico superior aos 12% 
do pIb apurados pela dom Cabral. “o brasil apresenta 
sérias falhas em seus processos operacionais, que 
contribuem para a baixa competitividade. todo 
o problema, no fundo, está relacionado à falta de 
planejamento, um fator crônico no país que, somado 
aos interesses e pressões de alguns grupos, torna o 
entrave ainda maior”, diz.  

para o professor da FgV, somente agora o governo 
vem se debruçando sobre a questão da infraestrutura, 
mas existe uma defasagem enorme em relação aos 
investimentos que deveriam ter sido feitos em logística, 
transporte, educação e na melhoria de processos. “os 
incentivos que o governo tem dado ainda são muito 
focados e representam uma tentativa de ajudar um e 
outro segmento da indústria, mas que não produzem 

receita comprometida com 
custo logístico por setor

bens de capital �  - 22,69% 

construção �  - 20,88%

Químico �  - 6,29%

principais razões para o 
aumento do custo logístico

estradas em má condição �  - 54,5%

burocracia governamental �  - 51,2%

restrição de carga e descarga nos  �
grandes centros urbanos - 49,6% 

falta de concorrência de modais �  - 48,3%

* Fonte: Pesquisa Custos Logísticos no Brasil, Fundação 
Dom Cabral, 2012 

resultados para o conjunto do setor.” Ele cita, ainda, 
a falta de investimentos na educação  – que resulta 
em falta de mão de obra qualificada – e o entrave 
das questões burocráticas e tributárias que precisam 
ser enfrentadas seriamente. tendo que investir em 
educação, as empresas aumentam seus custos, que 
são repassados aos produtos, tornando-os menos 
competitivos. Isso também tem afetado as Micro e 
pequenas Empresas (MpEs).  

Na raiz da deficiência brasileira na oferta de 
infraestrutura de qualidade há uma sequência de 
opções nacionais. A principal vem da década de 
1950, quando o governo centralizou sua estratégia de 
crescimento na atração da indústria automobilística 
mundial para o país, que acabou impulsionando o 
movimento em torno da produção e participação 
do brasil no mercado mundial de petróleo, com a 
instalação de refinarias e a grande importação de 
óleo bruto. “refinarias produzem petróleo, óleo diesel, 
gasolina e também asfalto. Carro e combustível 
precisam de estradas e isso desembocou na 
construção de rodovias. o problema não está na 
construção de estradas, mas na opção de substituir 
ferrovias pelas rodovias”, explica paulo resende.  

Nos demais países desenvolvidos não houve a 
substituição de um modal por outro. Neles, a ferrovia 
complementa a rodovia, em convivência que 
reduz o custo do transporte. “é o que chamamos 
de multimodalidade”, esclarece o especialista da 
Fundação dom Cabral. 



Na tentativa de redirecionar a visão de futuro e 
recuperar o atraso, o governo da presidente dilma 
rousseff anunciou medidas na área de infraestrutura, 
como a construção de novas ferrovias, portos e 
aeroportos. A principal delas, relacionada ao pAC 
(programa de Aceleração do Crescimento), foi o 
lançamento do programa de Investimento em 
Logística rodoviária e Ferroviária, em agosto de 
2012. por meio dele, o governo mudou a forma de 
remuneração do investimento privado, de modo 
a atrair capitais nacionais e internacionais com 
oportunidades de bom retorno nos próximos anos. 

A previsão de investimentos é da ordem de r$ 209 
bilhões, divididos em: ferrovias (r$ 91 bi), rodovias 
(r$ 42 bi), portos (r$ 57 bi) e aeroportos (r$ 19 bi). 
para tanto, o governo federal criou a Empresa de 
planejamento e Logística (EpL), com “a finalidade 
de estruturar e qualificar, por meio de estudos e 
pesquisas, o processo de planejamento integrado 
de logística no país, interligando rodovias, ferrovias, 
portos, aeroportos e hidrovias.” 

Na opinião de paulo resende, as medidas são 
positivas e mostram que o governo tem adotado 
uma visão moderna e não ideológica, ao tratar o tema 
da infraestrutura como questão estratégica para a 
economia e a competitividade dos produtos nacionais. 

“Mas meu otimismo é conservador e apreensivo. um 
dos principais pontos que me leva a ter esperança 
é o reconhecimento do governo federal de que 
o orçamento da união não é capaz de sustentar 
investimentos permanentes nas rodovias brasileiras, 
e que somente a iniciativa privada tem condições de 
investir o necessário. A ampliação dessa parceria dá 
uma mostra de modernização”, avalia.

AÇÕEs do goVErNo

ANÁliSe

a malha rodoviária no brasil, 
em 2011, possuía 1,6 milhão 
de quilômetros de extensão 
(de estradas pavimentadas e 
não pavimentadas). apenas 
13% das rodovias eram 
pavimentadas (214 mil Km). 

mais da metade das 
estradas se localiza nas 
regiões sul e sudeste, 
que concentram 73% 
do pib nacional.

cerca de 80% das rodovias 
(1,3 milhão de quilômetros) 
estão sob jurisdição 
municipal. o restante 
é responsabilidade do 
governo federal (76 mil km) 
e dos governos estaduais 
(220 mil km).  

raio X das rodovias brasileiras

atrás do tempo perdido
segundo o governo federal, o Programa 
de investimento em logística Rodoviária 
e ferroviária pretende reduzir o custo 
do transporte e tornar a economia mais 
competitiva, além de oferecer bens e serviços 
públicos mais eficientes à população. os 
investimentos em logística, incluindo os pacotes 
lançados em 2012 e as obras já previstas no 
pac, devem chegar a r$ 52 bilhões por ano nos 
próximos cinco anos. no caso das ferrovias, há 
estudos para concessões de 5 mil quilômetros 
de novas linhas, além das anunciadas em 2012, 
com investimentos adicionais de r$ 30 bilhões. 



ENsINo supErIor

silva reis também aprova as iniciativas. “é um mérito 
desse governo abordar um conjunto de sistemas de 
forma integrada. são ações que pensam o país como 
um todo e que, se colocadas em prática, poderão criar 
um sistema de logística competente. só temo que 
não saia do papel, afinal temos uma história pregressa 
que nos frustrou tremendamente, a exemplo do pAC, 
que se revelou um insucesso por incapacidade de 
gestão de pessoas, de processos e de recursos”, critica 
o professor da FgV. 

E como garantir as medidas na prática e em 
velocidade adequada? é necessário um planejamento 
integrado, com cobrança em relação a prazos de 
entrega e forte punição aos que não cumpriram 
as regras. silva reis lembra que, até pouco tempo, 
essas regras não estimulavam o investidor. Com as 
novas medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda 
guido mantega, que elevam a taxa de retorno das 
concessões de rodovias para 16% a 20%, espera-se 
que a iniciativa privada, enfim, invista. “Empresa 
nenhuma, em nenhum lugar do mundo, vai investir 
se não tiver lucro. Logicamente, é preciso ter bom 
senso e combater o lucro excessivo, mas com 
regras claras e aceitáveis. A expansão e duplicação 
da rodovia régis bittencourt são um exemplo de 
processo mal conduzido. A concessão foi dada a 
uma empresa espanhola que não está capacitada 
e apresenta condições muito aquém daquelas que 
foram estabelecidas pelo governo federal.  Então, não 

segundo estudo da 
confederação nacional 
do transporte (cnt), 
de 95,7 mil quilômetros 
de estradas brasileiras 
avaliadas, 62,7% estão 
em condições de 
trafegabilidade péssimas, 
ruins ou regulares.  

na índia, mesmo com 
um terço do território 
brasileiro, a malha rodoviária 
pavimentada é 7 vezes maior 
do que a do brasil.          

nos eua, cuja área territorial é 
equivalente à do brasil, a malha 
rodoviária pavimentada é 20 vezes 
maior do que a nossa. são 4,3 
milhões de rodovias, sendo 99,5% 
delas asfaltadas. 



ANÁliSe

se pode fechar um negócio, firmar uma concessão, 
sem antes checar todos os itens, controlar, fiscalizar 
e punir adequadamente. A regulação é sadia e o seu 
cumprimento garante que os processos, os prazos e os 
termos sejam atendidos a contento”, ressalta. 

outro item levantado pelo professor é a exigência 
da capacidade comprovada de gestão, dando como 
exemplo o sistema de concessão de rodovias em 
são paulo, que, embora oneroso para a população, 
funciona com qualidade. “Caminhando nesse sentido 
e de forma ágil, poderemos colher os primeiros 
resultados em um prazo de 3 a 4 anos, mas solução 
mesmo só daqui a 30, 40 anos”,  prevê silva reis.

o objetivo do governo é chegar em 2025 com uma 
matriz de transportes mais diversificada e menos 
dependente das rodovias – que são as mais poluentes, 
caras e congestionadas. 

concessão prevê baiXas tarifas
no novo formato de concessão de rodovias, 
o governo estipulou que o vencedor de cada 
trecho será aquele que oferecer a tarifa mais 
baixa de serviços. antes era escolhido o que 
pagasse mais pelo direito de explorar o serviço 
(outorga). o objetivo do sistema atual é induzir 
o concessionário a baixar tarifas e, para que o 
retorno seja viabilizado, é necessário realizar 
grande volume de obras no menor tempo 
possível – ou seja, obter ganho de escala. 
o montante de investimentos exigidos para 
as rodovias, de r$ 42 bilhões, será dividido em 
r$ 23,5 bilhões até 2017 e r$ 18,5 bilhões entre 
2018 e 2042. Quando pelo menos 10% das 
obras estiverem concluídas, será permitida a 
cobrança de pedágio. 



maior prejuízo é do 
agronegócio 
o impacto da precariedade das rodovias na 
competitividade e produtividade do país pode 
ser medido por meio de alguns dados. um 
deles, aceito mundialmente, segundo paulo 
resende, mostra que um caminhão rodando 
um quilômetro em estrada com situação 
ruim ou péssima tem um acréscimo de custo 
de 30% em relação a rodovias em bom 
estado. são custos relacionados a desgaste e 
manutenção de pneus, reposição de peças, 
serviços de manutenção e combustível, não 
considerando a vida útil do veículo. o setor de 
transporte também é afetado pelo problema 
da segurança, tendo que escoltar os veículos, o 
que gera custos adicionais. 
de acordo com o professor da fundação 
dom cabral, o setor do agronegócio é o 
mais prejudicado, já que as nossas fronteiras 
agrícolas caminham do centro-oeste em 
sentido às regiões norte e nordeste do brasil, 
onde as condições das rodovias são ainda 
mais precárias, quando comparadas à malha 
rodoviária do sul e sudeste. isso acontece, 
principalmente, porque a dependência das 
rodovias para o transporte de carga em longas 
distâncias é muito grande, pois não temos 
ferrovias atendendo a essas regiões.  
“a transferência de cargas para eixos ferroviários 
ou hidroviários, como ocorre no rio madeira, 
reduz o custo do transporte. mas esse exemplo 
é exceção e não regra no país. a regra é o 
escoamento da produção por meio de rodovias 
e por longas distâncias, em estradas precárias. 
ou seja, é uma equação perversa, que recai 
sobre uma carga de baixo valor agregado, as 
commodities, elevando de maneira significativa 
o custo final do produto”, explica o professor. 
depois do agronegócio, o setor mais 
prejudicado é o de bens de consumo não 
duráveis, que são alimentos e produtos de 
higiene e limpeza, com maior prejuízo aos 
produtos perecíveis. 

raio X das ferrovias no brasil
Malha ferroviária atual: aproximadamente  �
30 mil quilômetros, quase metade da 
existente na França, cujo território equivale 
ao tamanho de Minas gerais

Cerca de 75% do total de carga transportada  �
é composta por minério de ferro, em 
detrimento de outras cargas

representa 23% de toda a carga brasileira,  �
com mais de 435 milhões de toneladas 
transportadas

Em 2010, os investimento foram em torno de  �
r$ 4,6 bilhões 

Frete 20% mais barato do que o transporte  �
rodoviário 

Em 2011, as três maiores empresas do  �
setor no brasil (Vale, Mrs e ALL) obtiveram 
faturamento maior do que r$ 10 bilhões 

ferrovias: a solução adiada
o novo programa de exploração de ferrovias 
apresentado pelo governo federal também é o da 
parceria público-privada (ppp). Nele, estão previstos 
o Modelo de direito de passagem – quebra do 
monopólio de uso dos trechos licitados das estradas 
de ferro – e mecanismos de redução de tarifas. 
Caberá à estatal VALEC a contratação do projeto e 
fiscalização da concessão. Ela também dividirá com o 
setor privado a construção e a operação de algumas 
ferrovias. o montante de investimentos exigidos é de 
r$ 91 bilhões (r$ 56 bilhões até 2017 e r$ 35 bilhões 
de 2018 a 2042).
Em relação às ferrovias, resende enxerga avanços com 
a quebra de monopólio, que permitirá a compra do 
acesso de embarque a todos os setores da economia. 
“Até o momento não funcionava assim. A maioria das 
concessionárias de ferrovia no brasil, com exceção 
da ALL (América Latina Logística), está ligada ao 
minério de ferro, e essa conexão gera uma distorção 
no modelo, ao dar prioridade ao embarque da carga 
da concessionária. Agora, o governo comprará toda 
a capacidade de carga da ferrovia e venderá àquele 
que fizer a melhor oferta. Na teoria, esse modelo 
é moderno e foi inspirado no sistema alemão, que 
funciona muito bem”, avalia. 



segundo o Ministério dos 
transportes, somadas 
as obras portuárias aos 
investimentos em estradas e 
ferrovias, deverá haver uma 
redução superior a 20% no 
valor do frete no país. 

Após a aprovação pelo Congresso da Medida 
provisória 595/2012, conhecida como Mp dos portos, 
as ações em torno do aumento da capacidade e da 
eficiência portuária trarão benefícios à sociedade 
brasileira, que poderá contar com a redução de tarifas 
e melhoria da eficiência operacional. 

A Mp estabelece novos critérios para a exploração 
e arrendamento à iniciativa privada de terminais de 
movimentação de carga em portos públicos, por meio 
de contratos de cessão. o aperfeiçoamento do sistema 
exigirá esforços para recuperar erros de planejamento. 
o primeiro deles é elaborar uma logística que atenda a 
todas as regiões do país, dada a grande concentração 
da atividade portuária na região sudeste (mais de 

modernização de portos
85%), se for desconsiderado o movimento de minério 
de ferro do porto de são Luiz do Maranhão, restrito 
às atividades da Vale. desses 85%, mais de 60% 
estão concentrados no sudeste e, desses 60%, mais 
da metade está no porto de santos, que reúne um 
volume impressionante de cargas. 

A concentração portuária leva à ineficiência 
operacional e da distribuição lógica das cargas 
movimentadas. paulo resende defende o 
deslocamento do eixo de escoamento da produção 
agrícola, principalmente dos granéis, para o Norte. 
“Isso traria uma eficiência logística muito grande, uma 
vez que as fronteiras agrícolas estão mais próximas dos 
portos do Norte e do Nordeste.”

ANÁliSe



infraestrutura Hidroviária
o brasil possui cerca de 21 mil km de vias 
economicamente navegáveis em seis principais bacias 
hidrográficas: tocantins-Araguaia, são Francisco, 
paraná-tietê, paraguai e Amazônica. Embora o 
transporte hidroviário seja uma opção menos poluente 
e mais barata, nunca esteve entre as prioridades 
das iniciativas estatais. para fomentar investimentos 
públicos e privados nessa área nos próximos cinco anos, 
a Agência Nacional de transportes Aquaviários (Antaq), 
ligada ao governo federal, lançou, em 2013, o plano 
Nacional de Integração Hidroviária (pNIH) (veja box). 

Agora, com a aprovação da Mp dos portos, será 
permitida a exploração de “terminais indústria”, 
espaços externos aos portos públicos que servirão 
para movimentação exclusiva de carga das empresas 
autorizadas a operar um terminal desse tipo. Nas tups 
ou portos privados, será autorizada a movimentação 
de carga de terceiros. A Mp mantém a licitação para 
escolha da empresa concessionária ou arrendatária, 
e os contratos dentro de portos públicos terão prazo 
de 25 anos, com direito a prorrogação uma única 
vez, desde que a empresa invista na modernização e 
expansão das instalações portuárias. 

Maior capacidade de movimentação de carga, menor 
tarifa ou menor tempo de movimentação de carga 
estão entre os critérios para vencer as licitações que, 
em princípio, serão de responsabilidade da Antaq, bem 
como a fiscalização do cronograma e adoção de sanções. 

para financiar os investimentos privados nos portos, 
o crédito será oferecido pelo bNdEs. segundo o 
governo, haverá, ainda, ações para profissionalizar 
a gestão. todo o planejamento do setor portuário 
passará a ser centralizado na secretaria de portos, de 
maneira integrada com o Ministério dos transportes, a 
fim de unificar os planos nacionais de logística. 

investimentos públicos e privados previstos: 
r$ 54,2 bilhões no setor portuário (r$ 31 bi  �
até 2015, e r$ 23,2 bi até 2017)

do total, devem ser investidos:
r$ 28,6 bi na região sudeste, nos portos do  �
Espírito santo, rio de Janeiro, Itaguaí e santos 

r$ 11,92 bi na região Nordeste, nos portos de  �
Cabedelo, Itaqui, pecém, suape, Aratu e porto 
sul/Ilhéus

r$ 7,51 bi na região sul, em porto Alegre, são  �
Francisco do sul, Itajaí e rio grande 

r$ 5,96 bi na região Norte, em porto Velho,  �
santana, Manaus, santarém, Vila do Conde e 
belém 

Além dos r$ 54,2 bi, o pNIH prevê r$ 6,4 bi  �
até 2017 na melhoria e ampliação dos acessos 
aquaviários e terrestres aos portos, com obras 
incluídas no pAC

plano nacional de integração 
Hidroviária (pniH)
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gargalo nos aeroportos 
No setor aeroportuário, o desafio é separar as necessidades imediatas 
das necessidades futuras. “Não podemos pensar os aeroportos brasileiros 
somente para os eventos da Copa do Mundo e das olimpíadas”, ressalta 
paulo resende. é preciso ter dois planos: um de emergência, para 
garantir a realização dos eventos, mas com menos investimentos por 
ser demanda sazonal; e um segundo de longo prazo, que acelere ainda 
mais a participação da iniciativa privada e aumente a capacidade de 
atendimento e movimentação de passageiros, principalmente nos dez 
principais aeroportos do brasil. 

resende diz, ainda, que é necessário estimular a movimentação de 
passageiros também nos aeroportos regionais. “Hoje existe uma 
concentração muito grande de passageiros em alguns aeroportos, 
provocando um cruzamento daqueles que estão se deslocando em 
voos de curta distância com aqueles que estão se deslocando a longa 
distância. Ao incentivar o incremento da rede de aeroportos regionais, 
não só aliviaríamos os de maior porte, que têm vocação para abrigar voos 
internacionais de longas distâncias, como geraríamos maior demanda para 
os de menor porte”, afirma. Ele cita, ainda, a criação dos chamados Hubs, 
comuns nos EuA e Europa, que são aeroportos ou terminais destinados à 
movimentação de passageiros em trânsito, como terminais de escala. 

o reconhecimento de que o governo federal não pode ter o monopólio 
de gestão dos terminais aeroportuários chega como outro avanço. 
“Nos aeroportos mais modernos do mundo é dada a concessão de 
gestão à iniciativa privada, cabendo ao governo cobrar das empresas a 
boa prestação de serviço aos usuários. Já na Copa do Mundo, veremos 
melhorias na gestão dos aeroportos que for concedida à iniciativa privada. 
Não teremos tempo para aumentar, de fato, a capacidade dos aeroportos, 
mas teremos a impressão de que houve aumento da capacidade por 
conta da melhoria da gestão”, diz. 

infraestrutura 
aeroportuária 
brasileira

720 aeródromos públicos,  �
entre eles aeroportos 
sob domínio de estados 
e municípios ou 
outorgados à iniciativa 
privada, como brasília, 
guarulhos e Viracopos 

31 aeroportos com voos  �
regulares, que atendem 
as capitais

98 aeroportos regionais  �
para voos de aviação 
regular



principais medidas do governo
concessão de dois aeroportos: galeão  �
(rj) e confins (mg) 
criação da infraero serviços, uma  �
subsidiária da infraero, que, em parceria 
com um operador internacional, irá 
oferecer serviços de planejamento, 
consultoria, administração, apoio à 
operação, treinamento de pessoal e 
outros relacionados à exploração de 
aeroportos no brasil e no exterior
fortalecimento e ampliação da aviação  �
regional por meio de investimentos e 
incentivos
autorização para aeroportos dedicados à  �
aviação geral
como já acontece nos aeroportos de  �
guarulhos, viracopos e brasília, a infraero 
será acionista com 49% do capital social
os aeroportos concedidos serão  �
fiscalizados pela anac (agência nacional 
de aviação civil), que também é gestora 
dos contratos 
o leilão deverá ocorrer no segundo  �
semestre de 2013 

investimentos em aeroportos
no final de 2012, a presidente dilma rousseff 
lançou um conjunto de medidas para melhorar 
a infraestrutura e a qualidade dos serviços 
aeroportuários no brasil. com investimentos de 
mais de r$ 7,3 bilhões na expansão da aviação 
regional, o Programa de investimentos em 
logística: aeroportos pretende ampliar a oferta 
de transporte aéreo à população brasileira.



CoMo VAI A NossA 
CoMpEtItIVIdAdE?

CoNFIrA ALguNs Estudos E pEsQuIsAs QuE 
MostrAM uM pErFIL do brAsIL dIANtE dE 
sEus CoNCorrENtEs INtErNACIoNAIs. 

pEsQuiSaS



Ao tripé estabilidade, crescimento e inclusão social, que forma a base do 
modelo de desenvolvimento no brasil, o governo federal incorporou a 
palavra competitividade, definindo-a como uma nova atitude.

“significa baixar custos de produção e baixar preços de produtos para gerar 
emprego e renda. Mas, para chegar aí, é preciso melhorar a infraestrutura, 
avançar na produção de tecnologia e aprimorar os vários níveis de 
educação, saber e conhecimento”, afirmou a presidente dilma rousseff, 
em pronunciamento à nação, em 2012.

E como anda a competitividade do brasil? A percepção geral, confirmada 
por pesquisas e estudos, demonstra que o país melhorou vários 
aspectos de sua infraestrutura, mas em ritmo lento. outras nações 
concorrentes no mercado global evoluem mais rapidamente. o ranking 
de competitividade global elaborado pelo World Economic Forum (WEF), 
divulgado em setembro de 2012, mostra que o brasil saiu do 53º para o 
48º lugar e foi o único entre os integrantes dos brICs que avançou no 
estudo global. Entre os mercados emergentes, a China lidera, mas caiu três 
posições em relação a 2011, passando da 26ª para a 29ª posição. 

pesQuisa abdib 
utilizando a base de dados acumulada de 2005 a 2011 
da pesquisa do WEF, a AbdIb (Associação brasileira de 
Infraestrutura e Indústrias de base) produziu um estudo 
comparando os resultados obtidos no período (veja 
quadros 1 e 2 na página 30).  

o índice geral de competitividade do brasil evoluiu 
5,9%. o da China, 11,9%, da Colômbia, 7,7%, e do 
peru, 15,7%. os EuA retraíram -7,3%. Com relação à 
infraestrutura, o estudo mostra melhoria de 18,7% no 
brasil, superando a rússia, mas ficando atrás do peru, 
China, Colômbia, Índia e México. 

Nas conclusões da AbdIb, a leve melhora da 
infraestrutura brasileira garantiu a 53ª posição no 
ranking. No período, o brasil avançou mais rápido 
do que a média das economias latinoamericanas 

A África do sul ocupa, atualmente, 
o 52º lugar, seguida pela Índia 
(59º) e pela rússia (67º). A líder do 
ranking continua sendo a suíça, 
seguida por Cingapura, Finlândia, 
suécia, Holanda, Alemanha, EuA, 
reino unido, Hong Kong e Japão.

o ranking de competitividade 
do WEF (ou Fórum Econômico 
Mundial) é elaborado a partir 
de entrevistas para detectar a 
opinião e a percepção de 15 mil 
empresários (185 no brasil), em 
142 países no mundo (98% da 
economia global). 

e também dos brICs somente em dois atributos: 
telefonia móvel e estradas. para o presidente da 
AbdIb, paulo godoy, a posição que ocupamos nesses 
rankings e o ritmo que temos evoluído mostram 
que as soluções que estamos empregando não 
têm sido suficientes para melhorar a qualidade e o 
acesso aos serviços de infraestrutura na velocidade 
adequada, tanto para reduzir os gargalos quanto para 
atender a demanda reprimida e crescente. “Ampliar 
as concessões e soluções de mercado nas áreas de 
infraestrutura, principalmente no setor de transporte, 
é um caminho para melhorar a qualidade dos 
serviços e aumentar a capacidade dos sistemas, o que 
promoverá consequentemente a competitividade 
da economia brasileira com mais intensidade e 
velocidade”, afirma. 

Ampliar as concessões e soluções de mercado nas áreas 
de infraestrutura, principalmente nos setor de transporte, 
é um caminho para melhorar a qualidade dos serviços e 
aumentar a capacidade dos sistemas. 



confiança e sustentabilidade
a pesquisa do Wef, segundo a abdib, traz elogios ao brasil pelo uso 
cada vez mais intenso de tecnologias da informação e comunicação, 
além do acesso a financiamentos para projetos de investimentos. 
contudo, a confiança em políticos é baixa (121º no ranking específico 
do tema), assim como a eficiência do governo (111º), em razão do 
excesso de regulação governamental (144º) e do desperdício em 
gastos (135º). os incentivos às micro e pequenas empresas são 
reconhecidos, mas a alta carga tributária é vista como obstáculo aos 
novos empreendedores. apesar de o brasil demonstrar desempenho 
geral razoável na área de sustentabilidade, os entrevistados apontam a 
desigualdade social como preocupante. 

percepção da Qualidade em 
sistemas de serviços brasileiros 
em relação aos países da 
amostra Web/abdib
portos brasileiros: entre os 20 piores sistemas

serviços aeroportuários: entre os 30 piores 

Qualidade das estradas brasileiras: entre os 
30 piores

Qualidade das ferrovias: entre os 50 piores

Inserção do serviço de telefonia móvel: 
entre os 70 melhores 

telefonia fixa: entre os 60 melhores

suprimento de energia elétrica: entre os 70 
melhores

pesQuisa fnQ
A pesquisa Custos sistêmicos e a competitividade 
nas organizações brasileiras, realizada pela FNQ, em 
2012, ouviu executivos de 127 empresas filiadas ou 
associadas a instituições parceiras da Fundação. 

Veja algumas conclusões, ao lado. Na tabela abaixo, 
confira os principais entraves para o aumento da 
competitividade nas empresas, apontados pelos 
entrevistados (nessa pergunta, eles puderam indicar 
mais de uma resposta). 

principais entraves para o aumento da competitividade das 
empresas brasileiras apontados pela peQuisa fnQ

 tributação                       26%

 infraestrutura                             15%

 educação                    13%

 corrupção                    13%

 burocracia           11%

 legislação trabalhista           11%

 saneamento básico                  2%

 sistema bancário                  2%

 política econômica vigente                       3%

 segurança pública             1 % 

 saúde             1 %

97% dos entrevistados consideraram os custos  �
sistêmicos “muito altos”

70% dos executivos afirmaram que a ausência  �
de ações do governo no médio e longo prazos 
impediu que a empresa realizasse investimentos 

os setores de transporte, serviços, energia,  �
agricultura e tecnologia foram descritos como os 
mais prejudicados pelo alto custo sistêmico no país 

pEsQuiSaS





 competitividade 53ª   5,9%

 infraestrutura em geral 104ª      18,7%

 estradas 118ª     17,2%

 ferrovias 91ª 1,6%

 portos 130ª -2,1%

 aeroportos 122ª -29,3%

 energia elétrica 69ª 1,9%

 telefonia móvel 66ª    15,9%

 telefonia fixa 57ª -3,0%

 desperdício recursos públicos 136ª -14,2%

 flexibilidade trabalhista 128ª -11,0%

 peso regulação governamental 142ª -2,8%

 incentivo da tributação 142ª        22,2%

 tempo abrir negócio 138ª       21,1%

 tributação sobre lucro 133ª -3,8%

classificação do brasil entre 142 países em alguns itens - Quanto o país 
evoluiu entre 2005 e 2011 - pesQuisa abdib

Quadro 2

VArIAÇão 
AL

(1-7)
VArIAÇão 

brIC
(1-
7)

VArIAÇão 
brAsIL

(1-7)

Índice de competitividade 7,4% 4,0 6,0 4,4 5,9% 4,3

Infraestrutura em geral 22,9% 3,9 21,9 3,8 18,7% 3,6

Estradas 11,8% 3,6 10,1 3,3 17,2% 2,8

Ferrovias 15,4% 1,8 7,4 3,8 1,6% 1,9

portos 22,6% 3,9 11,1 3,7 -2,1% 2,7

Aeroportos 5,2% 4,5 -6,3 4,1 -29,3% 3,3

Energia Elétrica 2,9% 4,2 10,2 4,4 1,9% 4,8

telefonia móvel 5,7% 105 12,2 98 15,9% 104

telefonia fixa 16,1% 17 7,5 19 -3,0% 22

nota: para cada item, os empresários foram entrevistados e deram notas de 1 a 7, que foram tabuladas e sintetizadas em uma única 
nota. todos os países foram avaliados de acordo com a mesma metodologia, permitindo comparação. o levantamento da AbdIb avalia 
a evolução da qualidade percebida para cada item entre 2005 e 2011 para cada país. para telefonia móvel e fixa, o indicador mensura 
a quantidade de linhas a cada 100 pessoas, e não notas de 1 a 7. para estradas, há dados disponíveis somente a partir de 2006. para 
telefonia celular, somente a partir de 2010. 

brasil, bric e américa latina: o Quanto cada um avançou 
entre 2005 e 2011 em alguns itens - pesQuisa abdib

Quadro 1

pEsQuiSaS



CENÁrIo ECoNÔMICo
No levantamento Competitividade brasil 2012, feito 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o brasil 
aparece somente à frente da Argentina em uma lista 
que compara a competitividade de 14 países com 
economia semelhante à brasileira. o país manteve 
a mesma posição de 2010, ocupando a 13ª entre 
integrantes dos brICs (rússia, Índia, China e África do 
sul), alguns países da América do sul e outros como 
México, polônia, Espanha e Austrália. o Canadá é o 
mais competitivo, seguido pela Coreia do sul.  

segundo flávio castelo branco, gerente-executivo da 
unidade de política Econômica (pEC) da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), a perda de espaço da 
indústria brasileira ocorre tanto no mercado interno 
quanto nos mercados internacionais. “ocorre em 
ambos, mas nos últimos anos de maneira crescente 
no mercado doméstico. é um processo que vem de 
meados na década passada e que se acentuou na 
pós-crise global”, afirma. 

segundo o gerente da CNI, há uma perda de mercado 
nos produtos manufaturados atribuída ao crescimento 
do custo de produção, ou custos sistêmicos, em um 
mundo de forte competição global e de valorização 
da moeda brasileira. “o brasil se tornou um país caro 
e a falta de avanços na redução dos custos sistêmicos 
tem restringido a capacidade de competição das 
empresas brasileiras”, adverte, complementando que 
a falta de investimentos, especialmente em inovação, 
a deficiência na infraestrutura e a baixa qualidade 
da educação são fatores que determinam o baixo 
crescimento industrial. 

Na avaliação da CNI, essas são áreas críticas para a 
retomada e determinação do grau de competitividade 
do setor e do país. “são determinantes com dimensão 
temporal mais longa. A educação exige, às vezes, o 
tempo de uma geração para mostrar impactos mais 
expressivos. Mas precisamos encurtar esse tempo 
com ações mais ambiciosas e efetivas. A melhora da 
infraestrutura pode gerar resultados em prazo menor, 
tanto pelos efeitos diretos dos investimentos na cadeia 
produtiva, como pelo impacto de redução de custos”, 
ressalta Castelo branco. 

boa notícia
uma boa notícia no estudo da cni é que, no 
quesito tecnologia e inovação, o brasil ocupa 
a 7ª posição no ranking de 14 países. apenas 
as empresas da coreia do sul, china, canadá 
e austrália são mais inovadoras do que as 
brasileiras. em contrapartida, a qualidade da 
educação empurra o país para a 8ª posição 
entre as 10 nações que possuem informações 
comparáveis no quesito.

por essa razão, as expectativas da CNI com o novo 
programa de concessões do governo é grande. “Apenas 
no ano passado tivemos uma melhor compreensão 
na sociedade e no governo das dificuldades de 
competição da indústria e da necessidade de atacar o 
problema da competitividade. As medidas já adotadas 
são positivas, mas ainda não suficientes. temos outras 
questões a solucionar na esfera tributária, na logística, 
no excesso de burocracia, no custo do trabalho, entre 
outras. Mas já há percepção de que muito mais precisa 
ser realizado para reduzir o custo de produção no brasil 
a fim de retomar o dinamismo da indústria”, finaliza.



os ENtrAVEs 
dA ALtA CArgA 
trIbutÁrIA

Estudo MostrA QuE A CArgA trIbutÁrIA No 
brAsIL, EM 2012, AtINgIu o rECordE dE 36,27% 
do produto INtErNo bruto (pIb). o pEso 
EXCEssIVo dos trIbutos é uM dos prINCIpAIs 
FAtorEs ApoNtAdos por LIdErANÇAs 
EMprEsArIAIs pArA A bAIXA CoMpEtItIVIdAdE 
dAs orgANIzAÇÕEs E do pAÍs. 

EMPeRSPeCtiVa



uma das queixas frequentes no meio empresarial quando se aborda 
a competitividade das organizações e do país é a alta carga tributária 
praticada nas três esferas do governo brasileiro: municipal, estadual e 
federal. outra queixa é o excesso de burocracia no sistema tributário 
vigente, que resulta em um sistema que dificulta o empreendedorismo 
e gera, em alguns casos, até mesmo bitributação. 

estudo divulgado pelo instituto brasileiro de planejamento tributário 
(ibpt), em março de 2013, mostra que, em 2012, os impostos no 
brasil chegaram a 36,27% do pib, um recorde em relação aos anos 
anteriores. o ibpt analisou, ainda, a relação entre a carga tributária e 
o retorno dos recursos à população em termos de qualidade de vida. 
para isso, mensurou os dados de 2011 dos 30 países da ocde com as 
mais elevadas arrecadações tributárias em relação ao pib, e comparou 
com o idH 2012 (índice de desenvolvimento Humano) da pnud 
(programa das nações unidas para o desenvolvimento). pela quarta 
vez consecutiva, o brasil ficou entre as 30 nações com as maiores 
cargas tributárias do mundo. ao mesmo tempo, ocupou o último 
lugar como provedor de serviços públicos de qualidade à população, 
como saúde, educação, segurança, transporte e outros.  
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Na comparação com os concorrentes, o brasil 
apresenta a maior carga tributária do brIC (neste caso, 
a África do sul não foi incluída entre os emergentes), 
de acordo com um estudo realizado em 2012, pela 
uHY, rede mundial de auditorias e contabilidade 
representada no brasil pela uHY Moreira-Auditores. os 
países de alto crescimento praticavam, em média, 28% 
do pIb em impostos. No caso do g8, os EuA, Canadá, 
Japão e rússia possuíam carga tributária mais baixa do 
que a do brasil, em torno de 29%.

A China, por exemplo, investe pesadamente os 
impostos arrecadados na infraestrutura do país, ou seja, 
em estradas, ferrovias, rodovias e outros equipamentos 
que impulsionam a queda nos custos da produtividade 
das empresas, o que explica, em parte, suas altas taxas 
de crescimento econômico nos últimos anos. “os 
portos, aeroportos, estradas e infraestrutura urbana 
da China foram totalmente remodelados para dar 

vazão aos produtos e à locomoção das pessoas. No 
brasil, infelizmente, os aeroportos tiveram uma gestão 
desastrada, a maioria de nossas estradas são precárias 
e o sistema público de atendimento, embora tenha 
melhorado, ainda é deficitário. Há também o problema 
da corrupção, bastante sério. ressalvo, contudo, 
que o brasileiro tem competência e, quando há 
planejamento, as coisas funcionam”, afirma o professor 
manoel de andrade silva reis, da FgV. 

Ele classifica a nossa carga tributária trabalhista 
como crítica, com leis ultrapassadas e benefícios em 
excesso, sobretudo para os funcionários públicos. 
“Essa questão passou por algumas mudanças, mas 
ainda compromete a saúde de muitas empresas e 
empurra várias outras para operar na ilegalidade 
ou na informalidade. é preciso repensar o sistema, 
a partir de uma visão mais moderna e integrada”, 
observa o professor.

maiores arrecadações tributárias em 
2012 em relação a 2011 (estudo ibpt) 

inss: alta de r$ 30,73 bilhões (11,31%)

icms: alta de r$ 28,48 bilhões (9,45%)

cofins: alta de r$ 16,39 bilhões (10,37%)

imposto de renda: r$ 14,33 bilhões (5,74%)

A arrecadação tributária no brasil, segundo o Ibpt, atingiu 
r$ 4,36 bilhões por dia, ou r$ 50,5 mil por segundo.

arrecadação tributária no brasil 
(estudo ibpt)

r$ 1,59 trilhão* em 2012, contra r$ 1,49 trilhão em 
2011. Cada brasileiro pagou, em média, r$ 8.230,31 em 
impostos em 2012, ou 5,93% a mais em relação a 2011. 
No acumulado dos últimos 10 anos, aumento de 3,63%. 
de toda a arrecadação tributária:

tributos federais representam: 69,96%  �

tributos estaduais: 24,71% �

Municipais: 5,33% �

*Há um componente nos números do quadro acima que é positivo, pois 
reflete o aumento do número de empregos com carteira assinada e de 
profissionais que contribuem com os programas de seguridade social 
como autonômos.  



 

encargos sobre o trabalHo
em 2013, a uHY divulgou estudo que avalia a 
carga tributária imposta aos empregadores sobre 
cada funcionário, a partir de dados de 25 países, 
incluindo os membros do g7 (eua, reino unido, 
frança, alemanha, itália, canadá e japão) e as 
economias emergentes (brasil, rússia, índia e 
china). para o cálculo, foi considerado o valor dos 
pagamentos, além dos salários, que uma empresa 
deve realizar, tais como contribuições sociais. 
no brasil, segundo a pesquisa, o empregador 
médio paga 57,6% de impostos sobre o valor 
bruto do salário anual de um trabalhador em 
impostos e contribuições sociais. esta é a maior 
carga tributária trabalhista em comparação com a 
média global: 22,5% dos salários brutos. os países 
com os custos trabalhistas mais baixos são eua, 
dinamarca, índia e canadá. os empregadores 
médios do g7 têm que pagar 24,2% adicionais 
sobre um salário bruto de us$ 30 mil e 20,4% sobre 
salários de us$ 300 mil. para os empregadores 
médios nos países do bric, os custos de emprego 
são, respectivamente, de 28,3% e 18,9%.

tempo para preparar, registrar e pagar 
tributos anualmente*

2.600 horas no brasil

227 horas nos parceiros

179 horas nos desenvolvidos

255 horas nos emergentes

338 horas na China

* Fonte: Banco Mundial, citado no estudo da DECOMTEC/FIESP

para flávio castelo branco, da CNI, os tributos 
elevados e os custos acessórios de cumprir as 
obrigações fiscais são um grande fardo para as 
empresas. Assim, além das altas taxas, a burocracia 
para pagar os encargos também é criticada pelos 
representantes da indústria. o estudo Custo Brasil e 
Taxa de Câmbio na Competitividade da Indústria de 
Transformação Brasileira, realizado pelo departamento 
de Competitividade e tecnologia (dECoMtEC) da 
Federação das Indústrias do Estado de são paulo 
(FIEsp), lançado em março de 2013, registra um pouco 
da complexa estrutura regulatória dos impostos 
e contribuições. No relatório, o depoimento de 
uma empresa industrial com atuação internacional 
mostra que, enquanto nos EuA apenas duas pessoas 
são responsáveis pela área tributária, no brasil são 
necessárias mais de duas centenas. outra empresa 
divulgou que mantinha, até 2007, no brasil, um 
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departamento de administração tributária com 
25 pessoas, o dobro do pessoal necessário para as 
mesmas funções nas filiais da Argentina, México, 
Venezuela e Chile juntas.   

Entre os fatores que requerem tal estrutura burocrática 
dedicada ao pagamento de tributos pelas empresas 
no brasil, a FIEsp destaca:

uma empresa de médio porte no brasil precisa  �
atender a 3.207 normas tributárias (Ibpt, 2008)

são editadas 46 normas tributárias por dia útil no  �
país (Ibpt, 2008)

A cada 26 minutos, a receita Federal cria uma  �
nova regra (diário oficial, 2010)

os resultados do estudo da FIEsp indicam que o 
Custo brasil e a valorização cambial explicam o 
fraco desempenho da indústria de transformação, 
repercutindo em baixo nível de investimento e 
crescimento do pIb, muito aquém do necessário para 
o desenvolvimento do país. segundo a FIEsp, tanto a 
redução dos custos sistêmicos como a desvalorização 
cambial são condições fundamentais, não excludentes, 
para a retomada da competitividade da indústria 
de transformação brasileira. A análise da Federação 
conclui que as deficiências do ambiente de negócios 
não podem ser compensadas por melhorias nas 
estratégias empresariais. E conclui: a eliminação ou 
redução do Custo brasil pressupõe políticas de Estado.  

segundo a FIEsp, os valores para diferencial de preços internos de 

produtos da indústria de transformação brasileira ante importados 

refletem unicamente: o Custo brasil; o desvio da taxa de câmbio 

do real ante o dólar; os tributos indiretos brasileiros, incidentes na 

produção local e importação; o imposto de importação, fretes e 

seguros. Fonte: DECOMTEC/ FIESP

dIFErENCIAL dE prEÇos INtErNos dE produtos dA 
INdústrIA dE trANsForMAÇão brAsILEIrA ANtE 
IMportAdos, por grupo dE pAÍsEs

PARCEIROS

34,2%

DESENVOLVIDOS

30,8%

EMERGENtES

38,0%

CHINA

34,7
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21º Seminário Internacional em 
Busca da Excelência 
Riscos Futuros, oportunidades 
no Presente: Inteligência de 
risco nas organizações
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Wilson  Ferreira Junior, presidente do Conselho 
Curador da FNQ, durante abertura do Seminário



A crise econômico-financeira ainda em curso nos 
Estados unidos e na zona do Euro obrigou as 
organizações a repensar a solidez de suas instituições 
e a mapear riscos, tanto para proteger seus ativos da 
instabilidade, como para buscar novas oportunidades. 

para refletir sobre a importância desse ambiente 
na competitividade das organizações no brasil, a 
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) realizou o 21º 
seminário internacional em busca da excelência, 
com o tema Riscos Futuros, Oportunidades no Presente: 
Inteligência de risco nas organizações. realizado no dia 
9 de maio de 2013, em são paulo, o evento contou 
com as presenças de eduardo gianetti, economista, 
filósofo e professor do Insper, e de leo tilman, 
professor da universidade de Columbia (EuA), entre 
outros representantes dos setores privado e público. 

o presidente do Conselho Curador da FNQ e 
presidente do grupo CpFL Energia, Wilson ferreira 
junior, destacou na abertura do evento a disposição 
da Fundação de compartilhar com a sociedade, 
por meio do seminário Internacional e de outras 
ferramentas de disseminação do conhecimento, a 
discussão sobre os grandes temas do país e as mais 

inovadoras práticas de gestão. “Fizemos isso em outros 
momentos, quando abordamos os temas da ética, da 
sustentabilidade, da Educação e, agora, da gestão de 
risco. Cada um desses elementos é fundamental para 
construir a competitividade das organizações”, disse. 

Ferreira Junior lembrou que, sob os efeitos da crise 
mundial, o valor e as estratégias das empresas 
mudaram. “precisamos nos questionar sobre quais 
riscos não foram avaliados antes desse cenário? 
As empresas que identificam e aceitam as variáveis 
apresentadas na gestão de risco, preparando-se 
antecipadamente por meio de planos de ação, 
conseguem mitigar e até neutralizar os efeitos 
negativos de uma situação no futuro”, observou. 

Com mais de 300 participantes, o 21º seminário 
concluiu que há uma estreita relação entre a busca 
da excelência operacional e a incorporação da gestão 
de risco. para isso, apresentou e debateu algumas 
situações práticas no cotidiano das organizações, por 
meio de representantes convidados das organizações 
deloitte, Anglogold Ashanti brasil, bNdEs, Embraer, 
petrobras, Elektro, Itaú e Controlar.  

em seguida, confira uma síntese das participações 
dos convidados ao debate.  

orgANIzAÇÕEs QuE IMpLEMENtAM boAs prÁtICAs dE goVErNANÇA 
CorporAtIVA E dE INtELIgÊNCIA dE rIsCo obtÊM dIVErsos gANHos, 
INCLusIVE A VALorIzAÇão dE suAs AÇÕEs. trAtA-sE dE uM FAtor CrÍtICo 
CApAz dE dEtErMINAr A sobrEVIVÊNCIA, o suCEsso E A rELEVâNCIA dAs 
EMprEsAs dIANtE dAs trANsForMAÇÕEs No séCuLo 21. 

EXCELÊNCIA opErACIoNAL E

gEstão dE rIsCos



o economista, filósofo e professor do Insper, eduardo gianetti, iniciou 
sua palestra Perspectivas do cenário macroeconômico brasileiro, lembrando 
a dificuldade de se prever o futuro na economia, mesmo após alguns 
séculos de criação da disciplina. Ele costuma brincar com seus alunos 
dizendo que ela funciona como a meteorologia: as previsões estão 
condicionadas à complexidade perturbadora das pequenas variações que 
compõem a base de dados e estudos. 

E provocou: “A ciência da economia tem na própria meteorologia um 
insumo relevante para a previsão. Quem trabalha com energia elétrica 
sabe do que estou falando. para complicar um pouco mais, a economia 
é uma meteorologia em que a previsão do tempo afeta o próprio 
tempo. se as pessoas acreditarem que um determinado fenômeno virá, 
a exemplo de uma crise econômica que não aconteceria, elas perdem a 
confiança e agem de acordo com a mudança da expectativa nos agentes 
econômicos. ou seja, a própria previsão do futuro pode mudar o futuro, 
como uma profecia autorrealizável.” 

pErspECtIVAs 
do CENÁrIo 
MACroECoNÔMICo 
brAsILEIro

NA prIMEIrA pALEstrA do sEMINÁrIo 
INtErNACIoNAL, o ECoNoMIstA eduardo gianetti 
dEFINIu rIsCo CoMo A CoNtINgÊNCIA, o Futuro 
CErto, o MuNdo do proVÁVEL, do possÍVEL E 
dAs CoIsAs QuE NEM sEMprE sAIrão EXAtAMENtE 
dE ACordo CoM AQuILo QuE IMAgINAMos ou 
gostArÍAMos QuE FossE.

sEMINÁRio



Ele lembrou que o próprio macroambiente é um dos elementos de 
risco para os negócios e se propôs a refletir sobre o conceito-chave do 
seminário. “risco é a contingência, o futuro certo, o mundo do provável, do 
possível e das coisas que nem sempre sairão exatamente de acordo com 
aquilo que imaginamos ou gostaríamos que fosse”, sintetizou.

segundo o professor, uma ação bem sucedida de gestão de risco 
incorpora três elementos fundamentais: a antevisão, a estratégia e a 
implementação. gianetti questionou a dificuldade de s     e prever o 
futuro na economia, mesmo após alguns séculos de criação da disciplina. 
para comparar, ele lançou mão das ciências naturais. “A meteorologia 
e a astronomia têm ferramentas de observação muito precisas, mas 
capacidade de previsão distintas. um astrônomo pode prever com 
detalhes um fenômeno que ocorrerá muito tempo depois, como um 
eclipse solar ou a passagem de um meteoro. Já o meteorologista é incapaz 
de prever se vai chover no próximo verão ou se um tufão acontecerá 
com efeitos devastadores na próxima semana, mesmo com instrumentos 
tecnológicos de ponta”, exemplificou. 

gianetti costuma brincar com seus alunos dizendo que a economia 
funciona como a meteorologia: as previsões estão condicionadas à 
complexidade altamente perturbadora da variações muito pequenas. “para 
começar, a ciência da economia tem na própria meteorologia um insumo 
relevante para a previsão econômica. Quem trabalha com energia elétrica 
sabe do que estou falando. para complicar um pouco mais: a economia é 
uma meteorologia em que a previsão do tempo afeta o próprio tempo. se 
as pessoas acreditarem que um determinado fenômeno virá, a exemplo 
de uma crise econômica que não aconteceria, elas perdem a confiança e 
agem de acordo com a mudança da expectativa nos agentes econômicos. 
ou seja, a própria previsão do futuro pode mudar o futuro, como uma 
profecia autorrealizável”, observou. 

pErspECtIVAs do CENÁrIo 
MACroECoNÔMICo brAsILEIro

o ECoNoMIstA, FILósoFo E proFEssor do INspEr, eduardo 
gianetti, AprEsENtou A pALEstrA PERSPECTIvAS DO CENáRIO 
MACROECONôMICO BRASILEIRO.

Segundo Eduardo Gianetti, uma ação bem 
sucedida de gestão de risco incorpora três 
elementos fundamentais: a antevisão, a 
estratégia e a implementação



cenário global
Após o que o professor chamou de “prefácio 
metodológico” para manter a adequada cautela diante 
das previsões econômicas, gianetti abordou o cenário 
mundial, referindo-se ao quinto ano da crise global 
que ainda não mostra sinais de desfecho. 

dois fatos importantes de 2012, segundo ele, mostram 
os novos elementos da dinâmica do cenário. primeiro, 
a mudança de postura do banco Central Europeu, 
que admitiu fazer o necessário para salvar o Euro, 
reduzindo-se o grau de incerteza em relação à 
possibilidade de uma crise como a que aconteceu no 
episódio Lehman brothers nos EuA. 

“Essa nova postura virou a página e não vejo o risco 
de uma crise financeira grave, bancária ou de dívida 
soberana na zona do Euro. Não obstante, não vejo 
também a perspectiva de os países europeus, em 
curto período de tempo, voltarem à normalidade do 
crescimento. A recessão europeia parece ser crônica, 
o desemprego atinge níveis alarmantes, ao redor de 
20% na média, com alguns casos superando 50% na 
população jovem. portanto, o risco ponderável na 
Europa é de fadiga política, que leve a mudanças de 
políticas econômicas e a outro cenário com situações 
emergenciais que podem se materializar”, afirmou.  
Já os EuA apresentam um quadro bem mais animador. 

“A economia norte-americana é mais sensível, com 
maior capacidade de vigor e recuperação. Vem vindo 
aí uma extraordinária revolução energética, que é 
o Shale Gas (óleo de Xisto), que trará um enorme 
impulso, inclusive à área industrial, e que já começa 
a se refletir em baixo custo na energia, diminuição 
do desemprego e um ambiente de recuperação 
econômica a partir de 2014.”  

o segundo fato relevante de 2012 apontado pelo 
economista permitiu encaminhar a análise para 
a economia brasileira. os países emergentes que 
mantinham níveis de crescimento satisfatórios, 
mesmo no pós-2008, apresentaram um processo de 
desaceleração – e o brasil faz parte desse quadro. 
Houve uma queda expressiva do crescimento em 
2011 e especialmente 2012, não só no brasil, mas 
também na China, Índia, Indonésia, rússia e África 
do sul. “A perda do dinamismo nos emergentes 
resulta de uma combinação de fatores de acordo 
com a realidade de cada país: cenário incerto, 
baixo crescimento do comércio internacional 
(especialmente em função da queda da demanda 
europeia) e problemas domésticos de restrições 
internas ao movimento de desenvolvimento 
sustentável, no qual o brasil se insere. 

sEMINÁRio



riscos brasil
Na abordagem mais ampla, gianetti destacou três 
elementos estruturais distintos da economia brasileira 
que serão parte do ambiente de negócios e riscos 
futuros. o primeiro é a robustez da macroeconomia, 
relativo à nossa capacidade de absorver o ambiente 
externo adverso. “No início dos anos 1990 e início 
dos 2000, o brasil repercutia com hipersensibilidade 
o ambiente internacional. Em 2008 foi diferente e 
continua sendo assim. Há um desapontamento em 
relação ao nosso desempenho, mas não é nada 
parecido com aquele quadro emergencial de colapso 
que vivíamos ao longo de tantos anos”, assinalou. 

Ainda nessa abordagem, ele citou fatores 
determinantes para o país ter passado ao largo da crise 
internacional a um custo relativamente baixo: a virada 
das contas externas, em que o brasil usou com muita 
prudência os anos de ouro da economia mundial 
(quando os preços das commodities estavam elevados), 
reduzindo passivos externos, acumulando reservas 
cambiais e não mais dependendo de financiamento 
externo para honrar seus compromissos; o dinamismo 
do mercado interno que deu sustentação às 
atividades; e a transferência de forma serena do 
poder do segundo mandato de FHC para o primeiro 
de Lula, o que permitiu a continuidade das políticas 

macroeconômicas e a base para atravessar a crise. 
“destacaria ainda a autonomia do banco Central, 
mantida como grata surpresa nos dois mandatos 
do governo Lula. é um enorme alívio estar em um 
país que não entrou no pelotão do populismo que 
contaminou a América Latina”, ironizou o professor.  

o segundo elemento estrutural da nossa economia foi 
a mudança da sociedade com a ascensão da chamada 
nova classe média. Essa mobilidade social, prosseguiu 
gianetti, aconteceu de maneira relativamente rápida 
nos últimos anos. 

No período de dez anos, de 2002 a 2012, 37 milhões 
de brasileiros mudaram de categoria de renda, 
como início de um movimento de correção da 
desigualdade. “Estamos falando de famílias com 
renda mensal entre r$ 1.000 a r$ 4.000”, ressaltou o 
economista, acrescentando que esse avanço não deve 
ser creditado somente às políticas assistencialistas, 
mas também à universalização do acesso ao ensino 
fundamental ainda na década de 1990, ao aumento da 
formalização do emprego e às mudanças institucionais 
que deram mais segurança jurídica às relações 
econômicas e aos contratos de crédito para milhões 
de famílias brasileiras. 

Ao lado de Wilson 
Ferreira Junior, 
presidente do 
Conselho Curador da 
FNQ, Eduardo Gianetti 
abordou questões 
da macroeconomia 
brasileira e fez 
projeções futuras



dividendo demográfico 
o terceiro aspecto estrutural apontado por gianetti 
é o momento atual, único em nossa história, que ele 
classifica de “dividendo demográfico”. segundo o 
professor, a demografia está a nosso favor e representa 
uma oportunidade e “também um risco ao futuro da 
nação, se não soubermos aproveitá-la”. 

gianetti explica: o brasil triplicou sua população em 
45 anos, passando de 50 milhões de habitantes no 
início da década de 1950 para 150 milhões em 1994. 
Ao mesmo tempo, caiu de maneira veloz e acentuada 
a taxa de fecundidade, ou seja, o número médio de 
filhos por mulher durante a vida reprodutiva, passando 
de 5 a 6, logo após a segunda guerra Mundial, para 
um número hoje inferior a 2. “Esses aspectos somados 
geram uma dinâmica populacional extraordinária. 
Formou-se uma bolha de crianças na base da pirâmide 
etária, que subiu ao longo do tempo até alcançar a 
idade produtiva dos 15 aos 64 anos. Essa bolha agora 
está exatamente no meio”, ilustrou. 

Neste momento atual, a taxa de dependência é 
extremamente baixa, pois há poucas crianças entrando 
na base e uma proporção relativamente pequena de 
idosos no topo da pirâmide. “́ é um momento mágico da 
demografia que representa a nossa chance de acelerar 
o desenvolvimento e criar as bases da prosperidade 

econômica. é importantíssimo saber que as condições 
favoráveis atuais não vão durar para sempre. é uma 
questão de tempo para que essa mesma bolha produtiva 
se torne o topo da pirâmide. E aí, o que era uma pirâmide 
vai virar um cogumelo (risos). Como vamos gerar renda 
para financiar o topo da pirâmide?”, questionou. 

Na visão de gianetti, esses são os grandes riscos e 
desafios da sociedade brasileira. “se não criarmos 
uma base de capital humano e físico para aumentar a 
produtividade do trabalho, de modo que um número 
menor de brasileiros trabalhando gere uma renda 
maior, teremos um problema gravíssimo daqui a 15, 
20 anos, quando o dividendo demográfico virar o 
contrário, ou seja, um ônus demográfico”, alerta. 

Como exemplo, ele citou a média de produtividade 
de um trabalhador de um país desenvolvido. “Em 
um ano, ele gera uma riqueza quatro vezes maior do 
que um cidadão de um país de renda média, como 
o brasil, porque trabalha com um estoque de capital 
físico e humano muito maior. “trata-se da diferença 
entre trabalhar com uma enxada ou um trator. de ser 
um analfabeto funcional ou um phd, capaz de inovar 
e gerar conhecimento. se o brasil não se capitalizar 
nesse período de dividendo demográfico, não 
teremos uma população razoavelmente próspera.”

sEMINÁRio



As ações que demandam longo prazo, como 
infraestrutura e educação, exigem do governo uma 
visão estratégica e capacidade de planejamento. o brasil, 
infelizmente, privilegia o microgerenciamento.

CenÁRio bRaSileiRo atual 
Na opinião de Eduardo gianetti, o brasil atual vem desapontando em 
sua capacidade de gerar crescimento sustentado. Embora o ano de 2010 
tenha mostrado uma ótima recuperação cíclica, com uso do estoque de 
capital humano e de produção, hoje esse expediente já não funciona e há 
sinais de desaquecimento. para continuar crescendo, disse o economista, 
só há uma solução: aumentar a capacidade produtiva. “é preciso investir e 
formar capital físico (máquinas, equipamentos, infraestrutura). é necessário 
também formar capital humano, com educação de qualidade no ensino 
médio, técnico e superior. sem isso, sempre que o brasil tenta passar 
da recuperação cíclica para o crescimento sustentável, a roda emperra, 
porque a nossa capacidade de transferir valores do presente para o futuro 
e a nossa poupança são baixas.” 

o governo dilma rousseff, desapontado com o crescimento aquém até 
mesmo do nosso potencial, em um primeiro momento, imaginou repetir 
a fórmula vitoriosa da primeira resposta à crise de 2008 com medidas de 
estímulo ao consumo. Adotou, então, uma série de medidas e a economia 
não reagiu. “por quê? porque o nível de investimento, principal fator que 
explica o baixo pIb brasileiro, não só parou de crescer como caiu em 
2012. outras medidas equivocadas do governo são os estímulos setoriais 
e o microgerenciamento da economia, contando com a retomada 
dos investimentos pelo setor privado – e isso, na verdade, aumenta as 
incertezas. Quando se começa a mudar muito as regras do jogo – marco 
regulatório, tarifas de comércio exterior, sistema tributário, condições de 
acesso ao crédito e uso intensivo do bNdEs, nem sempre com critérios 
muito claros sobre os beneficiados –  gera-se um fenômeno que chamo 
de espiral intervencionista, no meio da qual estamos neste momento. Essa 
espiral cria distorções em pontos da economia e é preciso tomar medidas 
sucessivas para saná-las, o que promove ruídos e ineficiência na alocação 
de recursos. No final das contas, acaba sendo mais vantajoso para o 
empresário investir na negociação com o governo, para obter favores, 
subsídios ou benefícios, do que propriamente investir na excelência da 
gestão, na produtividade e na tecnologia.” 

gianetti disse não saber por quanto tempo ainda permaneceremos 
enredados nesse caminho, mas acredita haver possibilidades de retomar 
um crescimento da ordem de 3% ao ano, que considera muito baixo para 
um país que conquistou uma macroeconomia robusta. 

para finalizar, o professor 
identificou o principal núcleo do 
baixo crescimento do país e onde 
realmente é importante mudar 
para liberar o potencial de maior 
crescimento. “Está na carga fiscal, 
com a alta drenagem de recursos 
do setor privado para custear 
gastos correntes do setor público. 
A magnitude disso é que o Estado 
retém 36% do pIb brasileiro como 
carga tributária bruta, incluindo 
estados e municípios. possui um 
custo alto de previdência, em 
torno de 12%, e um gasto corrente 
elevado, por conta da estrutura 
pesada da união, 27 estados 
e 5.565 municípios. por outro 
lado, entrega apenas 2,4% em 
investimentos de capital físico 
(média dos últimos quatro anos). 
Essa distorção reduz drasticamente 
a nossa capacidade de investir 
no futuro. é um problema de 
primeiríssima ordem e que 
precisa ser enfrentado com muito 
desassombro, se o brasil quiser 
aproveitar esse momento do 
dividendo demográfico e crescer 
de forma sustentada nos próximos 
anos”, finalizou o economista.



s E M I N Á R i o
ENtrEvista

INVEstIMENtos EXIgEM 
EXCELÊNCIA

eduardo gianetti – para que o padrão de formação de 
capital nessas áreas seja consistente, é preciso reduzir 
os gastos correntes do governo e buscar investimentos 
no setor privado. No início, o governo dilma era 
contra, principalmente em relação aos aeroportos. 
Quando ela era ministra da Casa Civil, no governo Lula, 
a tentativa de avançar na privatização dos aeroportos 
foi barrada. depois ela virou presidente e, no início, 
também relutava em aceitar que o setor privado 
fizesse os aportes de capital. Até que se deu conta de 
que não há outro jeito. o Estado não tem recursos 
e competência gerencial para fazer e administrar as 
obras de infraestrutura. Então, o governo aceitou a 

parceria com o setor privado por meio dos planos 
de concessão. só que, num primeiro momento, quis 
impor regras tão desfavoráveis ao investimento, 
tabelando margem de rentabilidade, que o setor 
privado se retraiu. Agora, finalmente, o governo 
entendeu que, para animar os empresários, tem que 
aceitar uma rentabilidade adequada e criar um marco 
regulatório que permita esse investimento acontecer. 
Mas ainda está faltando coordenação política. 
Essa questão do marco regulatório dos portos, por 
exemplo, demonstrou uma grande incapacidade do 
governo de liderar dentro do Congresso uma reforma 
importantíssima para a economia brasileira. 

excelência em gestão – como recuperar o atraso na infraestrutura brasileira? 

eduardo gianetti FALA à revista eXcelência em gestão sobrE A 
IMportâNCIA dE INVEstIr EM INFrAEstruturA E EduCAÇão CoM AtENÇão à  
QuALIdAdE E pLANEJAMENto dE LoNgo prAzo.

Eduardo Gianetti: é 
preciso ter critérios 
mais exigentes na 
obtenção de graus 
educacionais



eg – e como recuperar o atraso na educação? 

gianetti – Antes de tudo é fundamental exigir 
excelência no processo educacional. Não adianta 
multiplicar credenciais de educação sem nenhum 
lastro ou contrapartida de qualidade. o problema, 
em grande medida, não é simplesmente gastar mais, 
e sim ter um sistema mais exigente de cobrança de 
resultados. o Estado brasileiro já gasta com educação 
uma proporção do pIb não muito diferente da que 
prevalece nos países de renda média como o brasil. 
ocorre que o nosso gasto é muito direcionado ao topo 
do sistema, que é o ensino superior, e relativamente 
pouco direcionado à base do sistema, o ensino 
fundamental e a pré-escola. Então, boa parte do gasto 
público no setor acaba sendo capturado por pessoas 
que poderiam pagar sua educação. 

eg – a universalização do ensino para crianças a 
partir dos quatro anos é uma iniciativa positiva? 

gianetti – A única maneira de atenuar a desvantagem 
para uma criança em uma família desestruturada 
é assisti-la desde muito cedo. E o investimento 
público na ampliação do acesso à pré-escola, creche 
e preparação para o ensino fundamental é sempre 
muito favorável. Mas é preciso olhar antes com muito 
cuidado a estrutura para atender esse público. o 
brasil fez um esforço grande para ampliar a cobertura 
do acesso aos graus educacionais, especialmente 
o fundamental. praticamente completamos esse 
movimento na década de 1990. No final do período, 
o brasil estava com cerca de 98% das crianças 
frequentando o ensino fundamental. se quisermos 
uma comparação, os EuA fizeram a universalização 

com um século de antecedência. Nós demoramos 
um século a mais e ela veio acompanhada de uma 
deterioração da qualidade. 

eg - o ensino superior está passando por isso...

gianetti: também houve um aumento muito rápido, 
especialmente no segmento privado, mas com 
um nível muito baixo de exigência da qualidade. 
o grande desafio é resgatá-la do quantitativo. Eu 
faria um esforço para recuperar a credibilidade das 
credenciais educacionais. ou seja, ter um nível de 
exigência ao final do curso em que a pessoa precise 
realmente demonstrar que adquiriu as competências 
e conhecimentos de um determinado curso. por que 
no final do ensino fundamental não temos um exame 
que evidencie se as crianças de fato adquiriram as 
competências? A nova classe média brasileira tem 
uma enorme demanda de credenciais educacionais, 
mas com uma visão muito pragmática, exigindo-as 
somente para o acesso ao mercado de trabalho e a 
melhores condições de vida. Cabe ao setor público, 
nesse processo, garantir que a demanda por educação 
corresponda a uma real formação de capital humano, 
estabelecendo critérios mais exigentes de obtenção 
de graus educacionais, com mais rigor e algum tipo de 
evidência pública que não seja somente um título. 

eg - é possível contar com avanços nessas áreas 
estratégicas em um prazo razoável?

gianetti - diria que as coisas caminham lentamente, 
mas ainda não dá para ter uma garantia de que 
acontecerão em tempo hábil. o tempo está passando 
e o jogo está difícil. 

o problema da educação no 
brasil, em grande medida, não é 
simplesmente gastar mais, e sim 
ter um sistema mais exigente de 
cobrança de resultados.
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professor da universidade de Columbia, nos EuA, leo m. tilman defende que as 
organizações adotem a inteligência de risco para monitorar ameaças, agir rápido 
em situações de crise e, ainda, sair no lucro. 

universidade de Columbia e autoridade reconhecida 
quando os assuntos são estratégia corporativa, riscos 
e mercados financeiros. Ele esteve no 21º seminário 
Internacional Em busca da Excelência e apresentou a 
palestra Inteligência de Risco Corporativo – Como obter 
desempenho superior e resiliência em um mundo em 
transformação.

A visão de tilman pretende complementar as soluções 
de longo prazo que as organizações adotam e com 
as quais buscam se fortalecer diante de eventuais 
cenários de crise. para o teórico, autor do livro 
Darwinismo Financeiro (2008, não publicado no brasil), 
o melhor caminho é introduzir no dNA da empresa a 
nova competência, por ele batizada de inteligência de 
risco. “Ela se forma a partir dos quadros de liderança 

Aprender a ficar com o radar ligado e construir um 
padrão de reação para uma eventual crise, seja ela de 
que natureza for – fruto do estouro da bolha financeira 
de outro país ou da publicação de uma norma local 
que vai impactar o seu negócio. E esse radar tem 
que ter uma tela bem ampla, capaz de detectar 
ameaças em potencial, bem como uma equipe 
capaz de identificá-las, colhendo dados sobre elas e 
abastecendo o board da empresa para enfrentá-las de 
forma imediata e eficaz. 

é a chamada inteligência de risco, capacidade de uma 
organização reagir rapidamente a qualquer situação 
inesperada, evitando perdas e, ao mesmo tempo, 
mantendo-se relevante no mercado. o criador dessa 
teoria é o americano leo m. tilman, professor da 

o VALor dA INtELIgÊNCIA dE rIsCo pArA As orgANIzAÇÕEs

O professor norte-americano, Leo tilman, 
em palestra no 21º Seminário em busca da 
Excelência da FNQ



e pensa a organização de uma maneira holística, 
sempre tendo em vista o risco e a incerteza de 
mercados cada vez mais interligados e competitivos”, 
explicou o professor. “Isso garante uma tomada de 
decisões muitas vezes ousadas, mas que, por sua vez, 
determinarão a sobrevivência, o sucesso e a relevância 
da empresa”, prosseguiu ele, destacando que esse 
movimento cria uma espécie de ciclo vicioso do bem. 
“por causa do desempenho econômico sustentável 
da empresa, a sociedade em que ela está inserida 
também será beneficiada.”

Aplicar a inteligência de risco na organização, 
porém, não é tão simples. Mais do que o domínio 
de ferramentas e conceitos de projeções de riscos 

o futuro já aconteceu
As crises vêm quando menos se espera, e de maneira rápida. “temos 
consciência de que o futuro já aconteceu?”, perguntou tilman, tomando 
como exemplo o caso da Apple, gigante da tecnologia consagrada 
durante anos pelo seu caráter visionário e inovador, mas que, dias 
antes, amargara a primeira queda no lucro trimestral em uma década. 
Isso aconteceu não apenas pela entrada de outros players no mercado, 
e sim porque Wall street continuava valorizando a companhia como 
uma fabricante de hardware tradicional, em vez de elencá-la, também, 
como produtora de software – área em que, atualmente, empresas têm 
mais visibilidade e atraem investidores em busca de maiores ganhos. 
“A percepção do mercado em que a Apple se encontra mudou”, disse 
o consultor, reforçando que os modelos de negócios precisam evoluir, 
assim como as organizações têm de ter a capacidade de se adaptar e se 
reinventar num mundo em constante transformação.

No seu entender, comandar uma empresa é como pilotar um jato em 
meio a uma turbulência: sem uma boa visão do ambiente externo – que 
é repleto de oportunidades e também de riscos – e sem dispor de um 
painel de controle devidamente abastecido com dados relevantes vindos 
de um radar calibrado, fica difícil tomar o rumo certo. 

Foi o que aconteceu com muitas companhias com o estouro da crise 
financeira nos EuA, que abalou os mercados de forma global no segundo 
semestre de 2007. de acordo com o autor americano, as empresas não 
quiseram enxergar um mundo paralelo ao de seus negócios (“o mundo 
dos riscos”) e, a partir daí, houve um ciclo vicioso que perdurou por dois 

futuros, o processo envolve uma mudança na filosofia 
corporativa, com a integração holística das principais 
atividades da empresa. “A companhia tem que estar 
completamente alinhada, não só no que diz respeito 
às estratégias, mas às pessoas, à cultura organizacional 
e à comunicação”, destacou tilman. Ele acrescentou 
que a liderança tem um papel-chave no processo. o 
líder tem que dizer à sua equipe: “Nós estamos em um 
negócio de administração de riscos”. 

Com isso, os colaboradores mudarão a percepção sobre 
suas próprias funções e estarão atentos aos sinais de 
alerta, reportando-os de forma sistemática aos líderes. 
“Isso torna o trabalho mais dinâmico e cria-se uma 
cultura de observar o ambiente e reagir a ele.” 

anos. demonstrando aversão 
a riscos, os mercados entraram 
em estado de choque. Houve 
liquidações forçadas (inclusive de 
ativos líquidos), inadimplência, 
restrição de acesso a capital e 
novas perdas que, no fim das 
contas, só fizeram reforçar o estado 
de choque dos mercados. 

As empresas, por sua vez, não 
souberam responder às pressões e, 
por não fazerem um planejamento 
estratégico para a gestão dos 
riscos de então, se sentiram à 
beira do caos. “A perspectiva de 
alta volatilidade nos mercados, 
baixo crescimento e aumento 
do desemprego tornou vários 
modelos de negócios inviáveis, 
quando na verdade, estavam em 
um só negócio: administrar riscos, 
os quais não foram detectados”, 
pontuou tilman.

é necessário ter uma estrutura estratégica abrangente, 
que suporte decisões eficazes através dos ciclos de vida 
da empresa e de suas principais iniciativas.



sEMINÁRio

no Dna Da emPReSa
segundo tilman, após a crise econômica, as empresas 
(sobretudo as instituições financeiras) passaram a 
desenvolver uma maior percepção da necessidade de 
gerir riscos. Mesmo assim, a prática ainda é restrita – 
muito por culpa da miopia das lideranças – e só vai se 
tornar uma vantagem competitiva caso as organizações 
façam a passagem da administração de risco para a 
chamada inteligência de risco, mediante a sua inclusão 
no modelo de negócios. “o risco é visto, em geral, 
como algo a ser evitado, mas, se você diz: ‘nosso 
negócio é servir os clientes e, também, administrar 
riscos’ vai promover uma mudança de mentalidade 
que permeará toda a organização”, garantiu. é aí que a 
inteligência de risco pode ajudar as empresas a encarar 
qualquer crise, pois elas se tornam mais sustentáveis, 
valorosas e dinâmicas. basta, para isso, que a equipe 
esteja alinhada e atenta a dados relativos não só aos 
produtos ou serviços que a organização oferece, mas 
também a movimentos externos, proporcionando um 
quadro de análise para a rápida tomada de decisões e 
transformando crises em oportunidades.

tilman vive em greenwood Village, cidadezinha do 
estado americano do Colorado com 15 mil habitantes. 
Ao mesmo tempo, mantém escritório em Nova York. 
Então, ao passo que lida com grandes conglomerados 
financeiros, cujas ações estão listadas em Wall street 
e outras importantes bolsas do planeta, o consultor 
não deixa de olhar para a realidade de empresas mais 
modestas, que atuam localmente e, em sua maioria, 
não estão com o radar ligado em um ambiente global. 
Mas, independentemente do tamanho, o professor 
assegurou que o radar de uma organização que 
ambiciona se manter sustentável nos dias de hoje 
deve estar apto a captar tanto riscos estratégicos do 
negócio em si quanto a iminência de uma catástrofe 
ambiental, ou mesmo de uma guerra nuclear. E, 
antecipadamente, desenhar planos de ação – ou seja, 
por em prática a inteligência de risco. “tenho visto 
cada vez mais empresas fazendo essa escolha, pois 
entendem que administrar riscos vai fazer parte do seu 
valor agregado. E isso independe do quão grande elas 
são ou de quais capacidades, ferramentas e recursos 
dispõem”, concluiu tilman.
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em entrevista à Revista 
excelência em Gestão, o 
consultor norte-americano 
leo tilman afirma que 
a adoção da inteligência 
de risco na estratégia 
das organizações é um 
processo em andamento 
e em diferentes estágios. 
as corporações financeiras 
lideram o movimento, que é 
crescente, mas as pequenas 
e médias empresas estão 
atentas e precisam se alinhar 
rapidamente à iniciativa. 
confira, a seguir.

Inteligência de 
risco é a habilidade 
organizacional de 
pensar holisticamente 
a respeito de risco e 
incerteza, falar uma 
linguagem comum 
e, efetivamente, 
usar as ferramentas 
de visão de longo 
prazo para tomar 
decisões melhores, 
aliviando ameaças, 
capitalizando 
oportunidades 
e criando valor 
duradouro.



excelência em gestão - Quais são os princípios de 
uma estratégia corporativa que previna riscos?

leo tilman - temos que pensar nas escolhas que, em 
geral, são feitas pelas organizações diante dos riscos: 
1. Não entendemos nada sobre riscos; 2. Entendemos 
e vamos eliminá-los; 3. Entendemos e não vamos 
fazer nada a respeito; 4. Entendemos e vamos 
administrá-los. A primeira escolha é catastrófica. A 
segunda é neutra, porque, ao eliminar riscos, você 
elimina pontos positivos da empresa e não consegue 
atingir objetivos. A terceira é interessante, porque, 
apesar de o mercado mudar, você decide manter 
sua conduta e sinaliza que é capaz de suportar 
riscos. A quarta categoria é “estamos no negócio 
para administrar riscos”. é uma forma dinâmica de 
administração que cria valor econômico para os 
acionistas. tenho visto cada vez mais empresas 
fazendo essa escolha, pois entendem que administrar 
riscos vai fazer parte do seu valor agregado. é um 
processo vagaroso, mas está acontecendo.

Quanto mais complexa e global uma companhia, mais críticos 
tornam-se os papéis da gestão de uma crise pela inteligência de risco, 
somada à coordenação organizacional e à comunicação permanente.

eg - as empresas tendem a associar riscos a perdas. 
como reverter essa questão em algo positivo e 
fazê-las enxergar oportunidades?

tilman - Esta é a razão de renomear a administração de 
risco e chamá-la de inteligência de risco. porque riscos 
são associados a perdas, enquanto a inteligência de 
risco é associada a políticas corporativas. se olharmos 
por essa ótica, veremos que os riscos, na verdade, 
podem gerar tanto fatores negativos quanto positivos. 
o importante é entender que a inteligência de risco 
ajuda a descrever o modelo de negócio, por meio 
de questões como: “A que tipos de riscos estamos 
expostos?” ou “Que decisões devemos tomar diante 
de riscos?”. A inclusão dessa competência permite uma 
navegação em diferentes níveis, de forma a melhorar os 
desempenhos e criar valores mais duráveis.

eg - em poucas palavras, como uma empresa deve 
mudar sua cultura de administração de crises numa 
cultura de inteligência de risco?

tilman - o primeiro passo deve ser uma declaração 
da liderança: “Nós estamos em um negócio de 
administração de riscos”. se os líderes dizem isso à sua 
organização, os colaboradores vão mudar a percepção 
que têm a respeito de suas próprias funções e de 
como os riscos devem ser evitados. Vão perceber que 
precisam estar atentos aos sinais de alerta e reportá-los 
aos líderes. Isso torna o trabalho mais dinâmico 
e cria-se uma cultura de observar e de reagir ao 
ambiente. por outro lado, se você diz: “Nosso negócio é 
satisfazer nossos clientes e a satisfação deles é a única 
coisa que importa”, não está falando de cultura de risco. 
só estaria falando se dissesse: “Nosso negócio é servir 
os clientes, entender os riscos a que nos expomos 
a cada decisão e administrá-los”. Aí, sim, cria-se um 
ambiente totalmente diferente dentro da organização, 
em que todos os indivíduos são responsáveis. Não se 
trata de um processo educacional ou cultural somente, 
mas da correta implementação dessa mentalidade no 
modelo de negócios. 

s E M I N Á R i o
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A inteligência de risco fornece subsídios para que a liderança da 
empresa tenha novas formas de ver, das quais emergem novas formas 
de pensar sobre estratégia, comunicação e desenho organizacional.

eg - Qual é o principal problema na implementação 
dessa mentalidade?

tilman - é a tradução da visão global de um grande 
quadro para o que, de fato, ele significa para as pessoas, 
nos diferentes níveis em que estão na organização. 
supondo que eu queira ser o maior banco no brasil, 
é preciso traduzir isso em questões como: “de que 
maneira devo atender meus clientes?”. é na tradução 
para atividades específicas que a meta se torna real. Em 
geral, as empresas não traduzem a grande visão em 
questões operacionais e, dessa forma, não se preparam 
para os impactos que podem afetar a organização. 
reforçando, esse é um papel da liderança.

eg - se um número cada vez maior de empresas 
adotar a inteligência de risco, que ambiente de 
negócios iríamos criar? as crises seriam reduzidas?

tilman - Certamente, não eliminaríamos as crises. 
Mas reduziríamos comportamentos destrutivos, 
como desligar os motores da empresa diante de 
pressões. A inteligência de risco pode ajudar as 
organizações a encarar qualquer crise, sendo capaz 
de reagir com todas as ferramentas e informações 
de que dispõem. E quanto mais rápido reagirem, 
mais o negócio será sustentável. Com relação aos 
cenários externos, nenhum ser humano é capaz 
de prever crises, mas dá para identificar problemas 
relacionados, por exemplo, à infraestrutura do país 
e ao seu baixo crescimento. dá para projetar como 
um déficit de orçamento vai impactar o seu negócio. 
pode-se fazer um acompanhamento constante 
desses cenários e continuar a operação, sem sofrer 
grandes consequências. 

eg - é possível saber quantas empresas já adotam a 
inteligência de risco em suas estratégias?

tilman - é um processo em andamento e em 
diferentes estágios. Não há números, mas asseguro 
que mais e mais empresas têm agido dessa forma. 
As corporações financeiras encabeçam o movimento, 
que é crescente. As pequenas empresas ainda falam 
uma língua diferente e pensam de forma antiga: 
“Como posso fazer meu negócio prosperar?” ou 
“Como consigo atingir meu público-alvo?”. Isso as 
torna distantes da administração de risco. trata-se 
de um processo educacional vagaroso e os gestores 
ainda não conseguem perceber –  e precisam ver – 
que o mundo é de riscos. As empresas pequenas são 
influenciadas pela economia e deveriam se perguntar: 
“Como estão nossos fornecedores na China?” ou “Qual 
o impacto que um deslocamento no mercado de 
energia causaria?”. Esse é o grande desafio: mudar a 
mentalidade e perceber a criação de valor. 



Da esq. para a dir., Jairo 
Martins, Ronaldo Fragoso, 
Helcio Guerra e Ângela Silva 
Fernandes

INtELIgÊNCIA dE rIsCo – os dEsAFIos dA INtEgrAÇão E o pApEL dA goVErNANÇA

Após as palestras, o primeiro painel 
do 21º seminário Internacional 
reuniu ronaldo fragoso, sócio-líder 
da área de Consultoria em gestão 
de riscos empresariais da deloitte, 
Helcio guerra, presidente da 
Anglogold Ashanti brasil, e Ângela 
silva fernandes, superintendente do 
bNdEs. jairo martins, superintendente 
geral da FNQ, fez a moderação do 
debate sobre os desafios de integrar 
na prática as diversas perspectivas da 
gestão de risco em uma organização. 

por se tratar de um órgão vinculado ao governo 
federal e regulado pelo banco Central do brasil (bCb), 
o planejamento Estratégico do bNdEs é submetido 
ao bCb e à Controladoria geral da união (Cgu). Entre 
suas funções, realiza análises sobre nichos de mercado, 
gerenciamento de capital e dos riscos envolvidos, 
entre outras. para garantir a atuação integrada dos 
setores, incluindo o de risco, o bNdEs conta com 
equipes de especialistas capacitadas e um sistema 
de compartilhamento de informações, que, segundo 
ângela Fernandes, tem garantido um grau de 
sofisticação maior à análise de riscos. 

o ponto de partida para a integração se deu por meio 
de forte investimento em pessoas, com grande carga 
de treinamento e capacitação, além de investimento 
em gestores. “o bNdEs entende ser fundamental que 
os profissionais olhem para o mercado e o mundo, 
sem perder de vista o papel da instituição. o risco é 
entendido como parte do negócio. saber que riscos 
são esses e até aonde se pode ir é ponto fundamental. 
tendo claras essas questões, precisamos confiar na 
sensibilidade e na experiência das pessoas”, declarou. 
otimista em relação ao cenário atual e futuro, ângela 
disse que o bNdEs enxerga mais oportunidades do 
que riscos em suas operações.

sEMINÁRio

Ângela fernandes apresentou a estrutura 
organizacional do bNdEs (banco Nacional de 
desenvolvimento Econômico e social), composta pelo 
Conselho de Administração, que controla a área de 
Auditoria; diretoria; e superintendências, sendo gestão 
de risco uma delas. o banco também conta com a 
secretaria de Validação, que atua no apoio às operações. 



mineradora. Essa proximidade já nos rendeu alguns 
prêmios de responsabilidade social no estado de 
Minas gerais, onde estamos”, frisou guerra. 

para lidar com o risco, tanto ambiental quanto de 
negócio, a empresa conta com um Comitê de risco 
e a atuação de equipes multidisciplinares em várias 
instâncias, em cada um dos países em que opera. Na 
formulação do planejamento Estratégico anual da 
companhia, o Comitê se reúne para analisar, ponderar 
e tratar as questões de risco que envolvem a extração 
e a comercialização do ouro. A atuação procura ser 
integrada e se dá tanto de forma proativa quanto 
reativa. “A gestão do risco é um aspecto importante 
do negócio e merece atenção especial em cada 
uma das etapas do processo”, sinalizou. Assim como 
em diversos setores da indústria, guerra apontou a 
necessidade de um marco regulatório para a atividade 
de mineração e de investimentos em infraestrutura 
para garantir a competitividade do país no setor. 

eXtração de ativos
terceira maior empresa de mineração de ouro do 
mundo, com operações em 10 países, cinco deles no 
continente africano, três nas Américas e Austrália, o 
risco é inerente aos negócios da Anglogold. “o fato 
de lidarmos com um recurso natural, cuja extração 
se dá, em muitas ocasiões, em áreas de grande 
profundidade, coloca-nos em uma situação bastante 
delicada diante da possibilidade de risco ambiental”, 
observou Helcio guerra, presidente da empresa. 

por outro lado, prosseguiu o executivo, trata-se de 
uma atividade bastante valorizada pela sociedade, 
seja pelo fato de o ouro ser um dos ativos mais 
procurados pelas pessoas em tempo de crise, ou 
por ser, em muitos casos, a única possibilidade de 
emprego e renda nas comunidades onde a Anglogold 
atua. “Considerando os dois aspectos, diria que nosso 
relacionamento com as comunidades é bastante 
tranquilo. procuramos estar presente e desenvolver 
ações que alinhem os interesses das pessoas aos da 

tecnologias de gestão 
o cenário pós-crise de 2008 tem influenciado o modo de atuação das 
empresas, avaliou ronaldo fragoso, da deloitte. “Hoje, os temas da 
governança corporativa e da gestão de risco fazem parte da pauta dos 
conselhos de administração e das diretorias executivas, que buscam 
maneiras eficazes e sustentáveis para o caso de enfrentamento de situações 
de contingência”, assinalou. Em decorrência disso, o desenvolvimento de 
tecnologias que auxiliem na mensuração dos riscos vem se sofisticando 
a cada dia, com o objetivo de apoiar as áreas de risco na antecipação de 
ocorrências que impactem o negócio de forma negativa. 

Quantificar e transformar dados em análises já não bastam. é importante que 
a área de inteligência de risco não apenas antecipe os fatos como transforme 
as informações em valor para os acionistas. “gerar valor é um dos principais 
desafios dos executivos de gestão de risco nesse momento”, pontuou Fragoso. 

o debate em torno dessas questões nas organizações tem contribuído 
para a mudança da cultura interna. Quanto aos aspectos relacionados a 
educação e infraestrutura, levantados durante o debate, Fragoso disse que, 
sem dúvida, impactam de modo negativo os negócios. “o risco brasil tem 
afastado os investidores e, com isso, estamos perdendo a chance de estar à 
frente dos países emergentes”, concluiu.   



Integrado por mario filipini, diretor de riscos e Controles Internos da Embraer, 
antonio gomes moura, gerente de planejamento Financeiro e gestão de 
risco da petrobras, e renato suplicy de lacerda neto, secretário-coordenador 
do Comitê de risco da Elektro, o segundo painel apresentou iniciativas de 
sucesso em gestão de risco e informou como as áreas estão estruturadas 
nas organizações. A moderação foi feita por gustavo utescher, gerente de 
Capacitação e premiação da FNQ.

prÁtICAs dE suCEsso EM gEstão dE rIsCo

Da esq. para a dir., 
Gustavo utescher, 
Renato Suplicy, 
Antonio Gomes Moura 
e Mario Filipini

A conexão entre as gerências de risco é efetiva e 
ocorre há vários anos na petrobras, bem antes de o 
tema ganhar o destaque que tem hoje. “o trabalho 
que fazemos, desde a concepção, é exatamente 
detectar as áreas que possuem uma gestão de risco 
integrada e agir proativamente”, afirmou Moura. 
Com relação aos riscos ambientais, o gerente 
garantiu que a petrobras trabalha antecipadamente 
para prevenir impactos negativos do negócio. 
desde 2000, a companhia enfrentou dois grandes 
acidentes e iniciou um programa robusto de 
prevenção e minimização de acidentes com 
impactos ambientais. “Existe um acompanhamento 
desde a alta administração desses processos, que 
incluem bases espalhadas pelo país, principalmente 
na costa do litoral, com exigência de tempo mínimo 
de atendimento à ocorrência a fim de evitar o 
agravamento das ocorrências”, concluiu Moura. 

sEMINÁRio

o segundo painel contou com a participação do 
público do seminário, por meio de uma pesquisa 
em tempo real sobre gestão de risco e como ela é 
tratada nas empresas de origem. A votação eletrônica 
demonstrou que o tamanho do desafio é grande, 
já que 47,5% dos participantes disseram que a 
organização em que trabalham não segue nenhuma 
metodologia para a avaliação de riscos, embora 
considerem a medida importante (ver pág. ao lado).

Na sequência, antonio moura enfatizou que a atividade 
da petrobras por si só implica riscos. por isso, a área 
é bem estruturada em cada uma das gerências que 
compõem as unidades de negócio: Exploração e 
produção; Abastecimento e distribuição; gás e Energia; e 
Mercado Internacional. Há ainda uma gerência de riscos 
ligada à área financeira e outra para a área de segurança, 
Meio Ambiente e saúde, que têm grande importância 
por influir diretamente na imagem da empresa. 



gestão integrada
Estruturada desde 2005, a área de gestão de risco da Elektro passou por 
evoluções anuais e, em 2012, ganhou uma reformulação mais ampla 
para se adequar ao modelo de negócio e de gestão da organização. o 
processo contou com a participação ativa da liderança na definição das 
estratégias da companhia e incluiu a palavra integrada em seu escopo. 

Apesar de estar diretamente vinculada à diretoria Financeira, mais 
especificamente à área de planejamento e Análise Financeira, a gestão de 
risco na Elektro conta com o apoio de um Comitê de risco, formado por 
representantes de todas as diretorias e com atuação multidisciplinar. “Essa 
estrutura garante maior penetração em todas as esferas da organização 
e imprime mais agilidade à área, garantindo a antecipação dos riscos e a 
formulação de um plano de contingência, no caso de uma ocorrência”, 
informou Renato Suplicy. 

A área produz mensalmente um mapeamento dos riscos, que são 
discutidos pela alta gestão, de forma a conferir segurança à companhia 
na tomada de decisão. Além disso, a Elektro realiza trimestralmente uma 
revisão da matriz de risco e discute o tema com as demais companhias 
que compõem o grupo a fim de identificar riscos que por ventura não 
foram listados pela empresa no brasil. Como suporte a essa estrutura, 
a Elektro conta com duas políticas de risco, uma voltada aos processos 
e outra definida pela diretoria e validada pelo corpo administrativo do 
grupo, em âmbito mundial.  

alguns resultados da 
votação eletrônica*

54,9% das empresas representadas 
não possuem um comitê de risco 
ou área equivalente

69,6% não divulgam os riscos do 
negócio às partes interessadas

57,1% trabalham o risco de forma 
integrada e no planejamento 
estratégico 

59,6% das empresas que medem 
o risco fazem isso para auxiliar na 
tomada de decisão

riscos locais e globais
Finalizando o painel, mario filipini afirmou que, por se tratar de uma 
empresa globalizada, a Embraer demanda um processo maduro de 
gestão de risco. Esta é conduzida pela diretoria Financeira e pelo CFo do 
brasil, em parceria com o Comitê de Auditoria e risco. Esse comitê está 
ligado diretamente ao Conselho de Administração, formado por pessoas 
preparadas que fazem uma análise bastante ampla e aprofundada do 
mercado e dos riscos implícitos no negócio da companhia. segundo 
Filipini, a análise vem contribuindo para gerar valor e novas oportunidades 
para a empresa aqui e no exterior. para tanto, o comitê leva em 
consideração a ótica dos executivos que estão locados na China, EuA, 
França e portugal, como também daqueles que atuam internamente. 

Como resultado, assinalou o diretor, a Embraer tem consolidada a 
configuração de um mapa de riscos calcado em uma metodologia 
consistente. “Esse instrumento tem garantido à empresa uma atuação sólida 
e expressiva no mercado internacional”, garantiu Filipini. A área vem passando 
por um processo de reformulação para garantir uma maior integração entre 
os setores, gerar valores quantitativos para a empresa e atrair um número 
maior de investidores nacionais e internacionais. 

* Cerca de 170 respondentes entre o público total do 
 21º Seminário internacional



o terceiro e último painel do 21º 
seminário contou com as presenças 
de marcos brandão, diretor 
operacional da Controlar, e alexandre 
Yuji shiraishi, superintendente de 
Engenharia de processos e Qualidade 
do banco Itaú. o mediador foi 
Hermann ponte, diretor administrativo 
da FNQ. Eles abordaram as relações 
existentes entre a busca da eficiência 
operacional e a gestão de risco nas 
estratégias das empresas. 

prÁtICAs dE suCEsso EM EFICIÊNCIA opErACIoNAL 

Da esq. para a dir., 
Hermann Ponte, 
Marcos brandão 
e Alexandre Yuji 
Shiraishi

alexandre Yuji shiraishi iniciou sua palestra lembrando 
que a busca da eficiência operacional é fundamental 
para cumprir a visão do banco Itaú, definida em dois 
mandamentos: ser líder em performance sustentável 
e garantir a satisfação dos clientes. Isso significa ter 
rentabilidade, eficiência, produtividade, controle 
de risco e qualidade dos serviços. “são as pessoas 
que colocam em prática um conjunto de projetos 
e programas para melhorar o nível do sistema de 
excelência operacional do Itaú, sempre de maneira 
contínua”, destacou o superintendente. 

o Itaú desenvolveu um programa de excelência, por 
meio de benchmarking em empresas de sucesso, entre 
elas a Embraer, e participação em seminários na Europa 
e EuA, a fim de conhecer a prática de outros bancos e 
metodologias de inovação. uma das primeiras iniciativas 
do programa, descreveu shiraishi, foi trazer pessoas de 
referência do mercado para a instituição e despertar 
nas equipes a possibilidade de fazer um trabalho 
diferenciado, com excelência além da esperada. 

“Aprofundamos os conceitos de liderança com o intuito 
de gerar e multiplicar a transformação. Assim como 
no modelo da Embraer, criamos células de excelência, 
nas quais acompanhamos todos os processos da 
área e principais indicadores de risco. o processo de 
melhoria contínua passou a a ser multiplicado dentro 
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das células e da organização”, afirmou, reiterando que 
a matéria-prima para melhorar a performance e avaliar 
oportunidades é a gestão de risco. 

o segundo ponto do programa de excelência do Itaú 
foi a criação de uma arquitetura de tecnologia, com 
sistemas capazes de suportar a revisão e construção da 
cultura organizacional, além do bom nível de eficiência 
operacional para evitar riscos futuros e possíveis 
gargalos que impeçam o crescimento da organização.

No terceiro ponto, shiraishi ressaltou a frase que o Itaú 
está utilizando em sua publicidade: “o mundo muda e 
o Itaú muda com você”. Nesse sentido, o banco procura 
implementar projetos específicos para a proposta 
do valor do cliente e a entrada de novos produtos e 
segmentos de negócios. “trabalhando com pessoas, 
processos de excelência e arquitetura de tecnologia, 
podemos manter e melhorar o nível de eficiência 
operacional do Itaú”, concluiu. 

negócio. “desde 2009, aprendemos que a excelência 
operacional era a forma de proteção das discussões 
políticas. E ela teria de vir alinhada a uma proposta 
de valor, a uma padronização que faz o nosso cliente 
perceber o mesmo tratamento em qualquer um dos 
centros de inspeção. sem essa percepção na cultura 
organizacional, a empresa não sobreviveria.” 

A Controlar possui as certificações Iso 9001, 14001 e 
18001. Em 2012, aplicou 62 mil horas de treinamento 
entre capacitação, desenvolvimento de lideranças, 
treinamento técnico e em tecnologia. Com o objetivo 
de incentivar a melhoria continua na empresa, 
também no ano passado, a Controlar criou o pEg 
(prêmio de Excelência em gestão) e estabeleceu 
indicadores de desempenho para os níveis estratégico 
e operacional. os processos são mapeados em três 
partes: negócio, gestão e apoio. o programa de gestão 
inclui a análise, prevenção estabelecida em um código 
de conduta, detecção de riscos e de oportunidades. 

inspeção veicular 
A Controlar é uma concessionária de inspeção 
ambiental veicular, que atua como empresa regulada 
de acordo com as legislações do governo federal, 
do IbAMA e da secretaria do Meio Ambiente do 
município de são paulo, onde atua desde 2008. 
segundo marcos brandão, a excelência em uma 
empresa de propósito especifico precisa partir do 
posicionamento estratégico da alta direção, alinhado 
ao relacionamento com o cliente. “A Controlar tem 
4 milhões de clientes, com os quais temos, em média, 
22 minutos de relacionamento no ano: quatro para o 
agendamento no site e cerca de 18 no processo de 
inspeção veicular”, explicou o diretor operacional da 
empresa. são quase mil colaboradores em 16 centros 
de inspeção, que realizam, hoje, 13 mil vistorias diárias, 
com projeção para 22 mil a partir de agosto.

trazer excelência operacional para uma empresa como 
a Controlar, observou brandão, implica conhecimento 
de todos os colaboradores do risco político do 



gErAr VALor pArA A EMprEsA, CLIENtEs E ACIoNIstAs é uM 
dos prINCIpAIs dEsAFIos dos EXECutIVos dE gEstão dE 
rIsCo NEstE MoMENto. HÁ CAsos EM QuE As CoNtINgÊNCIAs 
rEprEsENtAM tAMbéM A possIbILIdAdE dE NoVos NEgóCIos. 
No CENÁrIo MACroECoNÔMICo, VIVEMos uM MoMENto 
MÁgICo dE dIVIdENdo dEMogrÁFICo No pAÍs QuE podE 
trANsForMAr rIsCo EM oportuNIdAdE. EssEs ForAM ALguNs 
dos CoNsENsos do sEMINÁrIo INtErNACIoNAL. 

prINCIpAIs CoNCLusÕEs 
do 21º sEMINÁrIo 
INtErNACIoNAL dA FNQ 

o tema da gestão de riscos é relativamente recente. por isso, ainda são poucas as 
organizações que possuem áreas ou processos formalizados e profissionais especializados 
para identificar, abordar e prevenir as contingências diversas que podem afetar a 
continuidade dos negócios ou colocá-los sob cuidados especiais. 

riscos podem estar relacionados desde aos cenários econômicos dos mercados local e 
global, a exemplo da crise econômico-financeira que atinge os EuA e os países da zona do 
Euro, efeitos das mudanças climáticas e fatores políticos, até fraudes, falhas de equipamentos, 
acidentes ambientais, entre outras questões internas aos negócios. 

Com a contribuição de especialistas do meio acadêmico e empresarial, o 21º seminário 
Internacional da FNQ abordou algumas hipóteses de cenários macro e práticas de gestão 
de risco no dia a dia das organizações. “uma das conclusões do evento mostrou que o brasil 
precisa aproveitar a oportunidade histórica do dividendo demográfico, como apontou o 
professor e economista eduardo gianetti em sua palestra sobre cenário macroeconômico e 
futuro”, afirma jairo martins, superintendente geral da FNQ. 

pela primeira vez, o país conta com um contingente de crianças e idosos em menor 
número do que o de pessoas em produtividade ativa. Com isso, a riqueza gerada, se bem 
administrada, poderá ser direcionada à população em formação. “trata-se de um risco e da 
oportunidade de construir um futuro próspero que não podemos desprezar”, ressalta Martins. 

Com relação aos riscos de negócios, o consultor e professor de Finanças da universidade de 
Columbia (EuA), leo tilman, apresentou o seu conceito de inteligência de risco. “segundo 
ele, precisamos renovar as práticas da gestão de risco tradicional, tornando-as mais alinhadas 
à visão sistêmica da organização e à realidade contemporânea, marcada pelas incertezas e 
volatilidade da economia”, resume o superintendente da FNQ.
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nas palestras e painéis de debates, os convidados apresentaram 
exemplos de práticas de inteligência e gestão de risco, com relevância 
para as seguintes conclusões:

Inteligência de risco é uma nova maneira de observar, gerenciar e tomar  �
as melhores decisões para o negócio. 

é parte da linguagem e da estrutura que unifica a organização. portanto,  �
precisa estar formulada no planejamento estratégico anual e integrar a 
cultura corporativa. 

As lideranças, a alta direção e os conselhos de administração precisam  �
conhecer os riscos e se antecipar ao futuro de forma visionária, 
alinhando toda a organização às estratégias formuladas. 

A estratégia e o modelo de negócio devem refletir uma proposta de  �
valor diferenciada para a marca e o relacionamento com as partes 
interessadas, tanto do ponto de vista econômico quanto emocional. 

é necessário gerenciar todos os riscos corporativos de maneira  �
integrada, com equipes multidisciplinares e altamente treinadas, 
mantendo ênfase em gestores multiplicadores.  

A gestão deve estar equipada com ferramentas e sistemas de avaliação  �
para quantificar os dados e transformá-los em análises de risco. 

práticas de eficiência operacional estão relacionadas à gestão de riscos,  �
bem como a identificação de novas oportunidades para melhorar a 
performance e desenvolver o negócio.  

sÍNtEsE dos CoNsENsos 

A busca da excelência da gestão é estratégica para 
conhecer e prevenir os riscos envolvidos em cada área 
ou atividade do negócio. Esse conceito é manifestado 
pela FNQ em seu Modelo de Excelência da gestão® 
(MEg), uma metodologia de avaliação, autoavaliação 
e reconhecimento da gestão, estruturada em 
Fundamentos e Critérios, dentro dos modernos 
princípios da identidade empresarial e do atual cenário 
do mercado. “Há muito tempo tratamos de questões 
que representam riscos para as organizações e 
também oportunidades de negócios. destaco a busca 
da sustentabilidade e da ética, o papel da liderança, 
as estratégias e planos alinhados aos novos cenários, 
a valorização das pessoas e o relacionamento com 
clientes, entre outros aspectos”, finaliza Jairo Martins.   

Diagrama do Modelo de 
Excelência da Gestão® (MEG)

o que pode ser letal para o 
negócio: 

Modelo de negócios equivocado  �
ou estático

Lideranças sem compromisso  �
com a gestão de risco e 
governança ineficaz

gestão de risco isolada  �
e desalinhada da cultura 
corporativa

Falta de proposta de valor para o  �
negócio e partes interessada

gestão de crises sem  �
planejamento 



o filósofo mario sergio cortella fala sobre 
a desejada conciliação entre crescimento 
econômico, sustentabilidade e ética. 
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CrEsCEr sEM  
pErdEr VALorEs

mario sergio cortella é daqueles intelectuais 
que encantam seus interlocutores, não só pela 
reconhecida inteligência, mas também pela sensatez 
nos argumentos. Filósofo, autor de vários livros e 
renomado palestrante, ele concilia essas atividades 
com as aulas na pós-graduação em Educação 
da puC-sp, onde atua há 35 anos, sendo 30 deles 
também no departamento de teologia e Ciências 
da religião. Ao abordar o crescimento econômico do 
brasil, lança mão de imagens e conceitos filosóficos 
que nos ajudam a refletir sobre a fase de transição 
que vivemos. segundo ele, a questão central é como 
seguir rumo ao desenvolvimento sem abrir mão da 
ética e da sustentabilidade. uma meta impossível? 
Não para Cortellla, que nos oferece várias pistas de 
um caminho viável.

o brasil coleciona desafios e números gigantescos. um país com 
8,5 milhões de km² de superfície, 194 milhões de habitantes, 7.367 km de 
litoral, 12% de toda a água no planeta, a maior floresta tropical, enfim, um 
quase continente privilegiado pela natureza. 

tal riqueza também marca a nossa identidade cultural. Formado por 
vários povos que aqui chegaram e se estabeleceram, o brasil é unido por 
uma mesma língua, em que todos falam e se entendem, de Norte a sul, a 
despeito dos sotaques regionais. 



estamos no caminHo desejado?
Cortella faz uma analogia entre o momento que vivemos 
e a mecânica que rege o fenômeno dos buracos negros, 
“uma lição da natureza para nós”. Como os astrofísicos 
descobriram, esses gigantes do espaço resultam do 
colapso de uma grande potência estelar. uma estrela 
poderosa e brilhante que, em determinado momento 
de sua trajetória, precisa gastar mais energia do que 
consegue produzir e, dessa forma, começa a acumular 
um déficit, pois não se sustenta naquela condição. 

Ao fazê-lo, entra em processo entrópico de autofagia, 
sofre uma explosão momentânea, brilha de maneira 
intensa e colapsa, isto é, cai para dentro. Em outras 
palavras, o buraco negro resulta do esplendor anterior, 
que criou encantamento com sua hiperdimensão 
e potência, mas não cuidou de dar sustentação ao 
crescimento. “Entrou no processo que, se na astrofísica 
acontece na trajetória do buraco negro, na biologia 
pode ser comparado ao movimento responsável pela 
evolução”, explica o professor, fazendo uma ressalva. 
“Nem Charles darwin usava a palavra evolução com o 
sentido de melhoria, e sim com o que vem do grego: 
mudança. Encantamo-nos muito, no final do século 
19, com as palavras progresso e desenvolvimento, 
que quase não existiam no vocabulário. A palavra 

progresso é dos anos 1860 e designa o encantamento 
com as máquinas, com aquilo que parece a redenção 
da humanidade, ou seja, com o aproveitamento 
contínuo dos resultados de nossa capacidade sem fim. 
No início do século 21, no entanto, deparamo-nos com 
duas realidades: primeiro, que a maravilha pode ser 
aterrorizante e, segundo, que não é sem fim a nossa 
capacidade. Ao contrário, podemos, como se diz em 
medicina, evoluir para o óbito.”  

transportando a reflexão para o terreno da economia, 
seria necessário pensar como podemos afastar 
a possibilidade de colapso, sem perder fôlego 
em relação ao movimento do desenvolvimento 
econômico. difícil? sim, mas não impossível.

Além da astrofísica e da biologia, o professor utiliza 
a história em sua análise. “As sociedades que criaram 
sustentação ao longo do tempo são as milenares, 
cuja característica principal é a paciência. paciência 
é a capacidade de maturar processos. o escritor 
nikos Kazantzakis fala sobre o momento certo para 
a borboleta sair do casulo. Ela até pode sair antes 
da hora e ter um breve momento de alegria, mas 
perecerá rapidamente. um país, tal como a borboleta, 
tem o tempo certo para se desenvolver por completo.” 
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somos hoje a sétima economia do mundo e estamos em ritmo de 
crescimento, lento, mas constante. ganhamos relevância dentro de  
blocos econômicos influentes no mercado mundial, como os que 
reúnem as nações latinoamericanas e os brICs, nome dado aos  países 
emergentes: brasil, rússia, Índia, China e África do sul. 

Mas os desafios também se apresentam em grandes proporções. buscar 
o crescimento no mercado global em plena crise sistêmica econômico-
financeira e, ao mesmo tempo, erigir um modelo sustentável e ético 
é uma meta possível, dentro de nossas tradições culturais? temos a 
capacidade como indivíduos, empresas e nação de garantir a manutenção 
de valores tão essenciais? 

o filósofo mario sergio cortella costuma afirmar, em suas palestras, que 
o impossível não é um fato, mas uma opinião. para provar sua tese, ele 
utiliza vários relatos capazes de demonstrar que o que parece óbvio hoje 
nem sempre se confirma no futuro. 



Qual a Hora certa?
Cortella acredita que a hora do desenvolvimento 
pleno é aquela em que conseguimos, como bons 
alpinistas, escalar o próximo degrau, firmando com 
segurança o prego anterior. o objetivo é não cair 
no clássico erro do combate militar: a vanguarda 
distanciar-se da retaguarda. 

Em sua opinião, o brasil possui uma condição inédita 
no cenário internacional. “somos a quinta maior 
nação do planeta em território. Embora menores que 
a rússia, China, Canadá e EuA, estamos em primeiro 
lugar em terras aproveitáveis. Não temos desertos e 
geleiras, e sim a maior bacia hidrográfica do planeta – 
essencial para a geração de energia, transporte e vida. 
possuímos, ainda, as maiores reservas de minérios não 
explorados”, observa.

Além disso, para o professor, apesar da baixa 
escolarização da população brasileira frente a outros 
países latinoamericanos, houve por aqui uma 
educação não formal baseada fortemente no domínio 

o Que pode dar errado?
para Cortella, tudo pode dar errado se o país se render a três ameaças: a 
ganância, o autoencantamento e a ilusão mítica. A primeira é o principio 
ético malévolo que substitui a virtude da ambição por um vício fatal, a 
ganância. uma pessoa ambiciosa é a que quer mais, a gananciosa é a que 
quer só para si a qualquer custo. “Nós, empresários e cidadãos, precisamos 
ser ambiciosos como nação, mas nunca gananciosos.” 

A segunda ameaça é o brasil assumir uma postura de encantamento com 
o próprio crescimento e adotar o lema perverso do “fazemos qualquer 
negócio”, pois aí sim as condições de existência coletiva entram em 
processo de deterioração. “A crise de 2008, por exemplo, ao contrário do 
que alguns supõem, não é uma crise de crédito e sim de credibilidade 
– ou os bilhões de dólares e euros despejados no mercado já teriam 
resolvido o problema”, afirma. 

A terceira é a ilusão mítica de um destino manifesto e de que somos o 
país do futuro. “Isso nos anima, mas não pode nos iludir. Lidamos com 
recursos finitos e precisamos trabalhar com os limites que existem aqui e 
em todo o planeta.” 

o impossível não é um fato, o 
impossível é apenas uma opinião.

da tecnologia digital. segundo ele, isso nasceu dos 
altos índices de inflação do passado, de 4 ou 5 mil por 
cento ao ano, que levaram à informatização precoce 
do setor bancário nacional, tornando cotidiano o uso 
de senhas e teclados complexos. “Isso, de certa forma, 
nos habituou ao mundo digital.”

Ele lembra, ainda, que o brasil é o país com maior 
índice de consumo de celulares do planeta e o 
único a realizar eleições totalmente digitalizadas. 
“Isso significa que, se a escolaridade baixa nos 
prejudica, a educação digital traz relativa vantagem 
competitiva. Nosso operário, por exemplo, mesmo 
com pouca escolarização, não apresenta tantas 
dificuldades no manejo de máquinas e operatrizes”, 
afirma, complementando que não se deve confundir 
técnica com tecnologia. “tecnologia são os modos 
de inventar, enquanto que a técnica é o manejo 
da invenção. desse ponto de vista, temos sim um 
fundamento positivo”, conclui. 



de acordo com Cortella, a possibilidade de o brasil 
destacar-se no mercado global e na geopolítica vem 
da somatória de diferentes fatores. Entre eles, a nossa 
unidade idiomática, a falta de confrontos internos, as 
condições históricas, territoriais, populacionais, nossa 
biodiversidade e antropodiversidade. toda essa gama 
de influências certamente aumenta o nosso repertório 
de soluções. 

Mas ele alerta que isso não é automático. o processo 
de crescimento, a consolidação econômica e 
o aumento da renda individual não podem ser 
resultado da vitimização de pessoas, comunidades, do 
patrimônio ambiental ou de outras nações. 

o brasil precisa superar esse impasse, pois apesar de 
ocupar o posto de sétima economia do planeta, outros 
indicadores demonstram que o desenvolvimento não 
converge da mesma forma para todos os cidadãos. 
“somos o 30º país em consumo de máquinas de 
lavar louça. o que esses números nos dizem? Como 
é essa nação poderosa, que está entre as sete 

maiores economias, mas cujo povo não necessita de 
máquinas de lavar louça?”,  questiona. E responde: 
“Não precisamos delas, pois alguém lava a louça por 
nós. portanto, precisamos fazer uma distinção: na 
democracia, a qualidade social precisa estar ao alcance 
de todos, senão é privilégio.” 

Em relação ao planeta, Cortella acha que estamos 
radicalizando de tal forma a nossa incapacidade de 
convivência que ou mudamos o modo de proteção 
ao sistema vida ou entramos em colapso. “somos 
uma espécie, do ponto de vista da história natural, 
sem qualquer relevância.” o professor cita um 
experimento de stephen jay gould, paleontólogo e 
biólogo evolucionista norte-americano, que pegou 
hipoteticamente uma balança fictícia e colocou num 
dos pratos todos os seres humanos e, no outro, todas 
as bactérias do planeta. A balança pendeu para o 
lado das bactérias, ou seja, nem no quesito volume 
somos tão importantes. “A nossa autoimagem não 
corresponde à realidade”, conclui. 

Nós, empresários e cidadãos, precisamos ser ambiciosos 
como nação, mas nunca gananciosos.

como estabelecer um novo patamar ético? 
segundo Cortella, quando se pensa em ética, é preciso considerar que 
ela está ligada a três grandes trilhas: aquilo que é natural, o que é normal 
e o comum. Natural é o que está na natureza, temos poucas chances de 
mudar. Normal é o que está na norma, escrita ou subentendida. Comum 
é um critério de frequência. “Em nosso país, muita gente acha que a 
corrupção é natural. Mas não é, ela é uma escolha. depois, há quem ache 
que é normal. Já foi. Hoje, ela é mais comum e há uma coisa boa quando 
passamos a classificá-la dentro do critério de frequência: temos condições 
de diminuir sua incidência. portanto, é possível melhorar nossas condições 
éticas. por outro lado, é extremamente nociva a ideia de que a corrupção 
faz parte da vida, pois beira a complacência e entra no circuito da inércia”, 
pondera o professor. 

para ilustrar, ele conta que, certo dia, estava em um debate sobre educação 
com empresários, quando um deles perguntou: “professor, como fazemos 
para acabar com a corrupção em nosso país? será uma questão de 
educação nas escolas?” o filósofo respondeu: “Não, mas também é.
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sempre existe um ponto de partida e devemos 
colocá-lo exatamente onde estamos no momento. 
Querem terminar com a corrupção? Não corrompam, 
porque a corrupção é feita com dinheiro e ele está 
na mão do setor econômico, empresarial, e não só 
estatal. se você não corrompe, o corrupto não terá 
como ser corrompido.”

Cortella reforça que ética não é cosmética, não é 
fachada que se usa apenas para decorar nem tampouco 
acessório que ornamenta a qualidade. por isso, não 
basta implantar uma política de sustentabilidade para 
buscar o reconhecimento externo. é preciso merecer 
um atestado de decência, adquirido com a manutenção 
da credibilidade junto à sociedade, ao longo dos anos. 
Assim, é necessário ser coerente e verdadeiro, fazer 
de fato o que se anuncia e, ao mesmo tempo, não 
esconder aquilo que ameaça a transparência.

Hoje, as plataformas digitais desmascaram qualquer tipo 
de conduta cínica. A questão ética tornou-se um valor 
de mercado. ser decente está relacionado à qualidade de 
uma empresa. 

Qual o papel do consumidor? 
Com relação ao consumidor, mais uma vez, Cortella 
nos remete a uma clássica frase: os ausentes nunca têm 
razão. por isso, é fundamental não estabelecer uma 
relação cínica com o consumo, ou seja, evitando tudo 
o que é ofensivo à sustentação da comunidade, do 
produto e do ambiente. 

outra medida fundamental é prestar atenção ao 
conjunto da cadeia produtiva. por exemplo, não 
adianta firmar compromisso de não poluir o meio 
ambiente e contratar um fornecedor que o faça. 
Algumas organizações, hoje, têm regras claras e 
obrigam seus fornecedores a assinar termos de 
compromisso que demonstram não haver exploração 
de trabalho infantil e/ou escravo, destruição ambiental, 
entre outras ações, de maneira que haja, no conjunto 
da cadeia produtiva, a disseminação da percepção 
desses valores. 

do lado dos cidadãos, há um estado de alerta por 
meio de grupos de pressão no cotidiano, junto ao 
Judiciário e ao Legislativo, para que o Executivo 
cumpra seus compromissos com a sustentabilidade. 
“As autoridades precisam ser capazes de fazer cumprir 
a legislação que vem avançando nessa área. é uma 
atividade de mutirão, nunca isolada. Embora exista 
o poder do indivíduo, ele é limitado. A autoridade 
pública, o cidadão ativo e as empresas decentes 
produzem, sim, a possibilidade de uma vida futura 
com qualidade”, acredita o professor. 



ainda dá tempo?
sem ser catastrófico ou triunfalista, o professor recorre 
à sabedoria de guimarães rosa, que dizia duas 
coisas: a primeira, que não convém fazer escândalo de 
começo, pois só aos poucos o escuro torna-se claro. 
“Ainda não temos toda a clareza em relação aos passos 
que precisamos dar em direção ao desenvolvimento 
com sustentabilidade e ética, mas não podemos 
perder a intenção de prosseguir neles. A segunda 
coisa que guimaráes dizia é que o sapo pula não por 
boniteza e sim por precisão”. Como exemplo, cita o 
surgimento de movimentos éticos organizados em 
nosso país, não estritamente ligados à convicção, mas 
à necessidade de impedir a utilização generalizada da 
regra do fazemos qualquer negócio, situação capaz de 
repercutir negativamente na vida de todos.

diante disso, Cortella se diz extremamente otimista. 
Ele lembra que o pensador Karl marx, no século 19, 
afirmou que a humanidade nunca se coloca questões 
que já não tenha condições de resolver. o mesmo 
ambiente que gera a consciência do problema também 
gera ferramentas teóricas ou práticas para sua solução. 
“Quando começou a poluição? desde sempre. o que 
faz um copo transbordar, a primeira gota ou a última? 
todas elas. se eu tirar uma delas, ele não transborda. A 
questão é que não tínhamos, há 40 anos, percepção 
clara do dano causado ao ambiente. Agora temos. Não 
podemos fingir, imaginar que, fechando os olhos no 
meio de um tiroteio, não seremos atingidos”, compara. 

segundo ele, a grande pergunta hoje é: como vamos 
viver para que aqueles que vêm depois de nós também 
consigam viver? “é um projeto que precisamos abraçar 
como humanidade. Há uma frase em latim que precisa 
ser deixada de lado, carpe diem, ou simplesmente, 
aproveite o dia. Essa ideia, embora atraente, é perigosa, 
pois nega tanto a nossa consciência histórica quanto o 
nosso compromisso com o futuro”, finaliza. 

Construir o futuro é 
usar a inteligência 
estratégica. A empresa 
que não o fizer estará 
sendo tola porque 
poderá obter sucesso 
momentâneo, mas não 
perenidade. 

ENtrEViSta



Excelência 
da gestão: 
estratégia para 
responder aos 
desafios globais

Filie-se à FNQ. 
há mais de 20 anos transformando sua gestão em excelência.

O PEG oferece uma visão sistêmica da 
sua empresa e traz resultados para 
promover a melhoria da gestão. 
O processo  pode ser aplicado em uma 
organização, em um grupo setorial ou 
uma cadeia de valor. 

www.fnq.org.br

Conheça o Programa de 
Excelência da gestão (PEg)
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Estamos presentes em todos 

os municípios do país e chegamos a mais 

de 50 milhões de domicílios diariamente. 

Mas queremos ir ainda mais longe. 

Estamos trabalhando para ser uma 

empresa de classe mundial, à altura dos 

sonhos e desafi os deste país que mudou 

e vai continuar mudando. Seja qual for o seu projeto, 

seja qual for o seu plano, vá mais longe. E conte com a certeza de 

que os Correios estarão sempre perto de você. 

Bem-vindo ao primeiro dos nossos próximos 350 anos.
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