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Editorial

U
m novo ano se aproxima e já começamos a traçar conjecturas a 
respeito do que nos espera em 2020. Globalmente, tudo indica 
uma economia lenta, embora sem riscos de recessão, e ainda com 
forte predomínio dos Estados Unidos em volume de investimentos 

e presença inovadora. No Brasil, especialistas falam em melhora do 
ambiente macroeconômico graças às reformas estruturais que estão sendo 
implementadas. Uma delas, a da Previdência, finalmente começou a tomar 
forma em 2019; já a Tributária pode e deve caminhar ao longo dos próximos 
meses. Somando -se as reformas a outras medidas fundamentais, como 
aquelas contempladas pela Medida Provisória da Liberdade Econômica, já 
temos condições de batalhar pela retomada de crescimento. 

Parece pouco – e é, se pensarmos no grande potencial brasileiro –, mas é o 
bastante para sairmos da zona de estagnação e recriarmos empregos.

Conhecer os muitos cenários que podem influenciar o mundo dos negócios 
é fundamental para implementar as mudanças necessárias sem perda 
de tempo. Nesta revista, trazemos artigos sobre estudos e análises 
desenvolvidos pela KPMG no Brasil que podem contribuir muito neste 
sentido. Em cada texto, o leitor encontrará insights esclarecedores.

Em termos de disrupção tecnológica, por exemplo, tanto a matéria de capa, 
que aborda o estudo CIO Survey 2019, quanto os artigos sobre o futuro do 
exercício da Auditoria Independente, sobre as inovações no setor energético e 
acerca do impacto das medidas inovadoras nos avanços sociais e econômicos 
dos países indicam que o mundo está em rápida transformação e não existe 
outra alternativa senão correr contra o tempo e antecipar-se às mudanças.

Complementando este raciocínio, discutimos a necessidade de atualizar nossa 
Lei de Informática e apontamos que o Brasil é um celeiro de ideias à espera 
de financiamentos (venture capital), mas carece de algumas atualizações para 
atender às exigências do mercado.

Tecnologia, inovação, empreendedorismo – estes são alguns dos pilares que 
apoiarão nosso crescimento. Estamos no caminho certo e não podemos 
deixar que os obstáculos nos intimidem.

Boa leitura!

Charles Krieck
Presidente da KPMG no Brasil e América do Sul
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CIO Survey 2019 
Em sua versão mais recente, o estudo CIO Survey 2019 
revela crescimento no aporte de verbas para as áreas de 
tecnologia das organizações e enfatiza a importância de 
colocar a disrupção e a segurança cibernética no centro 
das estratégias de negócios
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Radar KPMG

Private Equity  e Venture Capital  
Divulgado em setembro de 2019, o relatório de 
Consolidação de dados 2019 - 1º semestre traz 
um resumo dos dados de captação, investimentos 
e desinvestimentos da indústria de Private 
Equity e Venture Capital no Brasil no período de 
janeiro a junho de 2019. Esta primeira edição do 
relatório semestral é uma ferramenta valiosa para 
avaliar as tendências, as perspectivas e a 
movimentação dos fundos, ao longo do ano.
http://twixar.me/2wr1

Websérie CEO Outlook  
Criada com o objetivo de compartilhar os 
resultados do estudo CEO Outlook 2019, que 
traz as perspectivas de 2.535 CEOs de 63 países 
sobre as tendências e os desafios do mercado, 
a Webserie CEO Outlook 2019: Otimismo, 
resiliência e valores sólidos já está disponível. 
No primeiro episódio, o presidente da KPMG no 
Brasil e na América do Sul, Charles Krieck, aborda 
a importância da agilidade, da flexibilidade e 
da inovação.
http://twixar.me/qwr1
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Análise global dos investimentos 
em Venture Capital 
O Venture Pulse é um relatório trimestral que analisa 
as tendências globais em relação a investimentos de 
capital de risco e traz insights relacionados à tecnologia 
financeira em regiões-chave. Em sua edição mais 
recente, o relatório indica que, no terceiro 
trimestre de 2019, houve predomínio dos 
Estados Unidos em investimentos.
http://twixar.me/xwr1

Maturidade do compliance 
Em sua quarta edição, a Pesquisa Maturidade do 
Compliance no Brasil, feita pela KPMG, mostra 
que as empresas evoluíram em aspectos relevantes, 
mas ainda têm lacunas na adoção das melhores 
práticas de compliance e governança corporativa. 
O estudo avaliou como as empresas estão atuando 
na prevenção a riscos de compliance; na detecção 
desses riscos; e na resposta aos problemas quando 
estes estão materializados.
http://twixar.me/fRmT
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A palavra dos líderes 
A websérie Conversa com a Liderança traz mensalmente 
uma conversa descontraída com um dos líderes da 
KPMG. O presidente da KPMG no Brasil e na América 
do Sul, Charles Krieck, foi o convidado do episódio de 
estreia. Já o segundo episódio traz o economista 
Ricardo Amorim em uma conversa com Cecílio 
Schiguematu, sócio de Tax da KPMG no 
Brasil, e Carlos Pires, sócio líder de Auditoria 
da KPMG no Brasil e na América do Sul.
http://twixar.me/rwr1

Open opportunity – a global 
benchmark of toll operator efficiency 
Com a participação de respondentes de 65 empresas 
de pedágio do mundo inteiro, o estudo de benchmarking 
intitulado Open opportunity – a global benchmark of 
toll operator efficiency mostra como as operadoras 
de pedágio podem se tornar o centro de uma nova 
plataforma de mobilidade, explica como a tecnologia 
está provocando a disrupção do setor e 
fornece elementos que permitem distinguir 
um operador eficiente dos demais. 
http://twixar.me/39r1
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Fusões e Aquisições   
Realizada desde 1994, a Pesquisa de Fusões e 
Aquisições no Brasil é pioneira no gênero e referência 
para o mercado. Em sua mais recente edição, referente 
ao primeiro semestre de 2019, o estudo mostra que o 
número de fusões e aquisições domésticas – isto é, que 
envolveram apenas empresas brasileiras – realizadas nos 
seis primeiros meses deste ano cresceu 45% em 
comparação com o mesmo período do 
ano anterior.
http://twixar.me/K9r1

Caminhos da liderança
Baseada em entrevistas realizadas com 
84 mil consumidores de 20 países, a publicação 
Customer first. Customer obsessed mostra que as 
organizações que experiências excepcionais durante 
todo o ciclo de vida do cliente e constroem 
conexões emocionais relevantes têm consolidada 
a sua posição de liderança. Além disso, empresas 
com um forte senso de propósito, seja ambiental 
ou social, desfrutam de maior lealdade 
de seu público.
http://twixar.me/TRmT
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Saúde

Com mais de 200 milhões 
de cidadãos, o Brasil é o 
maior país do mundo a 
oferecer saúde universal. 

Tal fato é uma fonte de inspiração 
para as nações que buscam 
atender à agenda proposta pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), de oferecer tal cobertura 
até 2030. Ao mesmo tempo em 
que se trata de um dos maiores 
benefícios que um país pode 
ofertar à população, honrar esse 
compromisso com qualidade e 
sustentabilidade tem se tornado 
cada vez mais difícil.

Serviços de saúde no Brasil: 
atendendo às exigências 
dos desafios futuros
Desde a promulgação da Constituição de 1988, 
o Brasil tem realizado progressos consideráveis 
rumo à construção de um sistema de saúde público 
e universal, preservando essa ordenação como 
um direito constitucional; todavia, o panorama de 
oportunidades e de desafios continua a suscitar a 
manutenção de um equilíbrio complexo

Leonardo Giusti, Sócio-líder de Healthcare e Life Sciences da KPMG no Brasil 
Daniel Greca, Sócio-diretor líder de Healthcare da KPMG no Brasil
Dr. Ed Fitzgerald, Executivo global de Healthcare da KPMG
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econômicas no Brasil também 
oferecem um cenário particular, 
já que a diferença entre estados 
e municípios é enorme em 
termos de expectativa de vida, 
IDH, quantidade/distribuição de 
médicos e acesso. 

Em 1988, a criação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) veio selar 
o  compromisso de saúde para 
todos, apoiado em três pilares 
fundamentais: universalidade, 
integralidade e equidade. Desde 
a criação do SUS, o Brasil tem 
testemunhado um aumento na 
expectativa de vida, saindo de 
64,4 para 75,1 anos de idade em 
2018, embora esse número seja 
ainda menor que o observado em 
países como Argentina, Equador 
e Chile. A tripla carga composta 
por doenças infecciosas, doenças 
crônicas não transmissíveis e 
fatores externos, como violência,  
ainda é um problema. 

Apesar dos surtos de febre amarela, 
dengue, sarampo e zika vírus nos 
últimos anos, o Brasil avançou na Daniel Greca

Leonardo Augusto Giusti

Além dos desafios de financiamento 
e gestão, as caracteristicas de 
extensão territorial e densidade 
demográfica colocam o Brasil em 
quinto no mundo - honrar o propósito 
de saúde universal para todos os 209 
milhões de cidadãos em um país 
continental é um grande desafio.

A população dispersa e fragmentada 
em mais de cinco mil municípios 
também é um fator que aumenta o 
desafio de acesso. Nesse sentido, 
a descentralização da entrega dos 
serviços prevista no SUS pode 
ajudar, embora 80% dos municípios 
possuam menos de 30 mil 
habitantes, a esperar que essas 
pequenas regiões consigam cumprir 
o compromisso constitucional. 
Dessa forma, uma das soluções é 
encontrar maneiras estratégicas 
de os municípios trabalharem 
operacionalmente juntos, mantendo 
assim o modelo bem-sucedido de 
atenção primária descentralizada e, 
ao mesmo tempo, concentrando a 
assistência de alta complexidade 
em hospitais em microrregiões. 
As grandes disparidades sociais e 
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Saúde

redução de doenças infecciosas e, 
seguindo uma tendência global, 
agora enfrenta dificuldades com as 
doenças crônicas não transmissíveis, 
como diabetes e câncer, que 
crescem mais de 10% ao ano 
globalmente e são responsáveis, a 
depender da população, por mais de 
60% dos gastos.

O dispêndio em saúde per capita 
anual US$ 848, de acordo com a 
Economist Intelligent. Em termos 
percentuais, o País gasta em saúde 
cerca de 8,6% do PIB, valor esse 
levemente abaixo do de outros 
países da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Considerando a 
demografia projetada, expectativa de 
vida e aumento de doenças crônicas, 
o já existente subdimensionamento 
será ainda mais evidente e 
impactante dadas as alterações 

no sistema orçamentário federal 
implementado em 2016.

Do ponto de vista de financiamento, 
os municípios devem, por lei, 
investir pelo menos 15% do que é 
arrecadado em saúde. A captação de 
recursos também vem do Governo 
Federal e dos Estados (os Estados 
deverão investir 12% e o Governo 
Federal deverá investir o mesmo do 
ano anterior, mais a inflação). Mesmo 
assim, 27% dos gastos com saúde 
são custeados pelos cidadãos (out of 
pocket), sendo outros 27% oriundos 
da saúde suplementar. O restante, 
46%, vem dos cofres públicos.

O mercado privado de saúde 
brasileiro é o terceiro no mundo, 
somente abaixo dos Estados 
Unidos e da China, cobrindo 
aproximadamente 43 milhões de 
pessoas. Sua estrutura e o modelo 
de assistência são substancialmente 
hospitalocêntricos e orientados por 
um modelo de remuneração que não 
incentiva a geração de valor. Isso 
implica uma gestão de saúde reativa 
e cara, o que tem impacto direto na 
sustentabilidade do sistema.

Sem dúvida, um dos desafios é 
integrar a saúde suplementar à 
saúde pública com uma regulação 
forte, que tenha como objetivos 
principais o bem-estar do usuário, 

a entrega de valor e a promoção 
e prevenção de saúde. Estudos 

mostram que, para cada 
unidade monetária investida 
em prevenção, até cinco 
unidades monetárias são 
evitadas ou economizadas.

O fator crítico de sucesso é 
ter uma visão e compromisso 
de longo prazo, políticas 
públicas que busquem a 

sustentabilidade do sistema e 
que propiciem acesso e geração 

de valor. n

A tripla carga 
composta 
por doenças 
infecciosas, 
doenças crônicas 
não transmissíveis 
e fatores externos, 
como a violência, 
ainda é um 
problema no Brasil
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CIO Survey 2019 

A era das grandes 
transformações

Em sua versão mais recente, o estudo CIO Survey 
2019 revela crescimento no aporte de verbas para 
as áreas de tecnologia das organizações e enfatiza 
a importância de colocar a disrupção e a segurança 
cibernética no centro das estratégias de negócios 

 Claudio Soutto, sócio-líder de IT Advisory da KPMG no Brasil



13  KPMG Business Magazine 46

Não é novidade que as 
organizações estão cada 
vez mais preocupadas 
com o advento das novas 

tecnologias. Com base nas respostas 
fornecidas por 3.645 entrevistados 
de 21 países e na análise de milhões 
de fontes de dados acumulados ao 
longo das últimas duas décadas, a 
KPMG traçou um retrato de como 
essa questão está sendo vista 
e enfrentada por empresas de 
diferentes portes e áreas de atuação. 
O resultado pode ser conferido no 
estudo CIO Survey 2019, que, dentre 
outros insights, mostra um aumento 
significativo no aporte de verbas para 
as áreas de Tecnologia da Informação 
(TI), além do ganho de prestígio sos 
profissionais de tecnologia dentro 
da estrutura administrativa das 
organizações e uma ênfase cada vez 
maior na busca por transformação 
e no aprimoramento da segurança 
cibernética.

Em relação aos investimentos, o 
estudo mostra que a verba destinada 
pelas empresas aos departamentos 
de TI cresceu de maneira muito 
significativa nos últimos 15 anos. E 

essa tendência deve perdurar: 52% 
dos líderes em tecnologia esperam 
injeção de recursos para o próximo 
ano e 51% têm em perspectiva um 
aumento do número de empregados.

Os investimentos voltam-se 
principalmente para as áreas de 
transformação (44% das empresas 
antecipam grandes mudanças), 
segurança cibernética (prioridade para 
14% das empresas participantes da 
pesquisa) e automação (apontada por 
17% como prioridade do Conselho de 
Administração em 2019).

De acordo com a pesquisa, 48% 
das empresas estão se preparando 
para mudar seus modelos de 
produtos e serviços nos próximos 
três anos. Quase a metade (44%) 
estão passando por algum tipo de 
mudança digital importante, que 
provocará um impacto fundamental, 
seja com a introdução de novos 
produtos e serviços (38%), seja 
pela transformação dos modelos 
de negócio, com a substituição, por 
exemplo, da venda de produtos pela 
oferta de serviços (6%). 

Em 41% das empresas, novos 
produtos e serviços deverão 
complementar os já existentes.

Os principais motivos para essas 
mudanças são a ruptura digital e a 
necessidade de aproximar-se ainda 
mais do consumidor. Além disso, 
quase dois terços das organizações 
investem na gestão de TI, embora 
apenas 10% delas façam isso de 
uma maneira realmente plena, 
eficaz. Ainda assim, a pesquisa 
demonstra que, sem sombra 
de dúvida, as empresas estão 
investindo continuamente em novas 
tecnologias emergentes: 75% 
delas têm apostado na computação 
em nuvem e pelo menos 20% 

Claudio Soutto

implementaram a Internet das 
Coisas, plataformas on-demand, 
automação de processos robóticos 
e inteligência artificial (IA) ainda que 
em pequena escala.

À ênfase tecnológica soma-se a 
consciência do protagonismo do 
consumidor: de acordo com a 
pesquisa, as empresas que mais 
investem recursos e expertise em 
time-to-market (tempo de análise de 
um produto até sua comercialização) 
e em soluções voltadas à satisfação 
do cliente têm sido mais bem-
sucedidas do que as concorrentes 
que permanecem atreladas à forma 
antiga de fazer negócios. Além disso, 
as organizações nas quais o Chief 
Information Officer (CIO) não se 
envolve diretamente com a gestão da 
TI têm duas vezes mais probabilidade 
de deixarem múltiplas áreas de 
segurança expostas – ou seja, de 
padecerem com falhas em cyber 
security.

No estudo, 30% das empresas 
foram classificadas como “muito ou 
extremamente eficazes no uso da 
tecnologia digital para aperfeiçoar 
as suas estratégias de negócios”. 
Classificadas como “líderes digitais”, 
elas têm algumas características 
em comum: tanto o Conselho de 
Administração (CA) quanto o CEO 
priorizam a criação de valor, valorizam 
a agilidade e o CIO faz parte da 
equipe executiva, tendo participação 
efetiva no negócio. 

Assim, o que diferencia os líderes 
digitais da média empresarial é o 
foco na criação de valor visível para 
a empresa. A liderança digital não 
surge espontaneamente: muitos 
fatores precisam estar alinhados, 
e isso começa no topo. O Estudo 
CIO Survey revela que empresas 
que são líderes digitais costumam 
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CIO Survey 2019 

ter um líder em tecnologia como 
membro da Alta Administração, onde 
ele interage com outros executivos 
e influencia as decisões de maneira 
assertiva. Nessas empresas, as 
áreas de negócio trabalham de forma 
colaborativa para gerar mudanças 
tecnológicas (54% comparadas 
com 18%*), e seus CAs priorizam 
o desenvolvimento de produtos 
e serviços novos e inovadores, o 
desempenho em TI consistente e 
estável, a melhoria da experiência 
do cliente, o aperfeiçoamento dos 
processos corporativos e o aumento 
da eficiência operacional. 

E a força de trabalho?

As empresas acreditam que parte 
significativa de suas equipes – entre 
10% e 20% – será substituída 
por soluções em IA em um prazo 
de cinco anos. No entanto, para 
dois terços dos entrevistados, 
o surgimento de novas funções 
garantirá que essa mão de obra 
seja reabsorvida. Claro que, como 
sempre, a permanência de um 

O que diferencia os 
líderes digitais da 
média empresarial é 
o foco na criação de 
valor visível para a 
empresa. A liderança 
digital não surge 
espontaneamente: 
muitos fatores 
precisam estar 
alinhados e isso 
começa no topo

profissional no mercado dependerá 
principalmente da capacidade de ele 
se adequar aos novos tempos, às 
novas demandas e à necessidade de 
desenvolver novos conhecimentos e 
habilidades.

No estudo, fica claro que as bases 
de custo das empresas que não 
estão investindo em IA e automação 
tenderão a ficar maiores do que as de 
suas concorrentes mais avançadas 
tecnologicamente. De qualquer 
forma, o desafio residirá em modelar 
e integrar uma futura força de 
trabalho colaborativa, que combine os 
elementos humano e digital.

Chama atenção a escassez de 
talentos apontada pelas empresas, 
principalmente as mais antigas e 
maiores (com orçamentos acima 
de US$ 250 milhões). Dentre estas, 
apenas 26% conseguem reter 
pessoal-chave entre seus talentos 
tecnológicos. Nas empresas 
menores, com orçamentos abaixo 
de US$ 50 milhões, a retenção 
é de 46%. Uma das possíveis 

explicações para esse fenômeno 
é que profissionais de tecnologia 
tendem a valorizar projetos 
inovadores e o aprendizado de novas 
habilidades acima de qualquer coisa 
(incluindo salário e segurança no 
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emprego), e encontram um ambiente 
mais propício à inovação nas 
empresas menores, que são menos 
“engessadas”.

Ainda sobre a mão de obra, 26% 
dos entrevistados avaliam que são 
muito bem sucedidos na promoção 
da diversidade e da inclusão 
em suas equipes, um número 
significativamente maior do que os 
19% do ano passado. Entretanto, 
o crescimento na porcentagem de 
mulheres em equipe de tecnologia foi 
mínimo: 22% em 2019, contra 21% 
em 2018. Já nos cargos de liderança, 
apenas 12% das posições de chefia 
no campo da tecnologia são ocupadas 
por mulheres.

Transformação

Mais da metade dos líderes 
em tecnologia dos setores de 
Telecomunicações (57%), Divulgação/
Mídia (57%) e Tecnologia (56%) relata 
uma “grande transformação” ou uma 
“transformação radical”. Vale notar que 
tais transformações parecem ocorrer 
independentemente do tamanho ou 
da idade das empresas, com aquelas 
de pequeno porte e mais recentes 
demonstrando a mesma probabilidade 
de transformação das empresas 
maiores e mais antigas. Contudo, 
as empresas que lançam novos 
produtos a uma velocidade menor 
do que a concorrência apresentam 
probabilidade duas vezes maior de 
sofrer uma transformação radical 
(13%, contra um percentual médio 
de 6%).

Tecnologia em nuvem

Até cinco anos atrás, as empresas 
se mostravam muito céticas em 
relação ao uso da nuvem. Temiam, 
principalmente, a ocorrência de 
eventuais falhas de segurança. O 
Estudo CIO Survey deste ano mostra 
que 85% das empresas estão 
mais confiantes quanto ao uso das 
tecnologias de nuvem e que uma 

quantidade cada vez maior delas 
tem aderido à novidade. Além disso, 
é pequena a diferença do número 
de ataques cibernéticos entre as 
empresas com implementação de 
nuvem em larga escala e a média 
global (respectivamente, 35% e 
32%).

Vale notar que, embora os líderes 
de TI consultados neste estudo 
tenham se mostrado mais 
confiantes em relação à capacidade 
de as empresas se prevenirem 
contra ataques cibernéticos, outras 
pesquisas indicam que estes ainda 
representam um risco significativo. 
Quanto maior e mais complexa uma 
empresa, mais pontos suscetíveis 
a uma eventual violação ela tende a 
apresentar.

Para mais de 90% dos líderes em 
tecnologia, confiança e privacidade 
de dados terão tanta importância 
para atrair clientes quanto o produto 
ou serviço ofertado. Eles também 
acreditam que incluir especialistas 

em cibernética e dados desde o início 
do processo é uma forma eficiente 
de criar “confiança pelo design” e 
de racionalizar gastos, porque estes 
tendem a ser maiores quando a 
implementação é feita depois.

Não vou, neste artigo, 
esmiuçar toda a pesquisa. 
Ela pode ser consultada, 
http://twixar.me/DRmT. 
Meu objetivo é ressaltar 
a importância de as organizações 
repensarem prioridades, caminhos e 
interações, valorizando os talentos e 
traçando estratégias que coloquem a 
tecnologia na posição merecida.

Sem uma evolução consistente e rápida 
neste sentido, muitas empresas ficarão 
para trás, ainda que sejam grandes, 
sólidas e até desempenhem papel de 
liderança no momento atual. Em um 
cenário em que predominam mudanças 
profundas e rápidas, não há espaço 
para o comodismo. O novo mundo é 
ágil, disruptivo e passa por constantes 
transformações.n
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O impacto das novas 
tecnologias na 
profissão do auditor
A auditoria atualmente tem focado em desenvolver ferramentas e 
soluções de alta tecnologia, buscando consistência e qualidade na 
entrega de seus produtos. Os benefícios são muitos, mas requerem 
investimentos significativos e constante atualização tecnológica

Marcio Santos, sócio-líder de Inovação em Auditoria da KPMG no Brasil
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Em constante mudança, o 
mundo passou por diversas 
fases no estágio de sua 
evolução econômica. No 

século 18, a revolução industrial 
foi o principal marco que alterou 
definitivamente o conceito de 
trabalho, com a introdução das 
máquinas no processo produtivo e a 
mudança permanente da relação do 
homem com o trabalho. Conceitos 
como capital, lucro e empresas 
consolidaram-se da forma como os 
conhecemos hoje.

De lá pra cá, foram diversas 
etapas evolutivas no processo 
econômico, todas denominadas 
como revolucionárias, tais como 
o downsizing, a terceirização, a 
produção em massa, a humanização 
do processo produtivo. Fato real 
é que a grande revolução, pós 
revolução industrial, veio somente 
nas últimas décadas, com o advento 
da internet. Fruto dos grandes 
avanços tecnológicos, a rede mundial 
de computadores foi o elemento 
propulsor para a maior mudança já 
vista pela humanidade. 

Atualmente, assistimos à chegada 
do que denomina-se 4ª Revolução 
Industrial, cuja velocidade não 
tem precedentes na história. Nela, 
caminhamos para a automatização 
total das fábricas, integrando 
inteligência artificial, biotecnologia, 
nanotecnologia, neurotecnologia, 
impressoras 3D, entre outros. 

Com a rede de comunicação 
sem fronteiras e os negócios se 
expandindo através da internet, 
transações que demoravam muito 
tempo para serem concluídas 
se tornaram rápidas e fáceis. As 
empresas que logo entenderam 
as oportunidades oriundas 
dessas mudanças começaram 
a alvancar negócios e crescer 
exponencialmente. Uma infinidade 

de novas empresas também nasceu 
nesse contexto de agilidade de 
informações, de velocidade nas 
transações, de volume massivo 
de dados que são processados e 
analisados simultaneamente. Com 
tantas mudanças se aglomerando, 
novos conceitos acabaram 
sendo desenvolvidos a partir da 
necessidade de adaptação ao 
novo mundo, onde a inovação e a 
tecnologia passam a ditar os rumos 
dos mercados e das economias. 
Quanto mais tecnológica e inovadora 
forem uma empresa e seus 
produtos, mais ágil será sua chegada 
ao objetivo final, isto é: o fechamento 
de negócios com o cliente.

Seguindo o roteiro de “destruição 
criadora” de  Joseph Schumpeter 
(1883-1950), economista e 
cientista político austríaco, pioneiro 
em reconhecer as inovações 
tecnológicas como motor do 
desenvolvimento capitalista, as 
novas tecnologias surgem a cada 
momento, movidas pela necessidade 
de inovação e de adaptação às 
mudanças. Hoje, algumas das 
principais tecnologias disruptivas 
aplicadas nas mais variadas 
áreas e de forma massiva são: 
Data&Analytics (D&A); Cognitive; 
Robotic Process Automation (RPA); 
drones; Internet das Coisas (IoT) e 
Blockchain.

Conectada às inovações trazidas por 
essas tecnologias, a profissão do 
auditor vem enfrentando grandes 
desafios. Nas firmas, as dúvidas 
sobre como será o amanhã, quem 
será o consolidador do mercado 
entre o mundo fisico e digital ou 
qual caminho seguir são cada vez 
mais frequentes. Por um lado, os 
clientes pedem uma auditoria de 
maior valor agregado, por outro, o 
regulador naturalmente demanda 
cada vez mais confiabilidade e alto 
grau de precisão das informações 

Marcio Santos

auditadas. E tudo isso ocorre em 
um mundo em que a velocidade e a 
inovação esbarram em um segmento 
altamente regulado e complexo em 
suas diversas vertentes de negócios.

De forma não exaustiva, 
exploraremos brevemente algumas 
dessas novas tecnologias e a forma 
como elas têm alterado as rotinas de 
trabalho das firmas de auditoria e de 
seus auditores. 

D&A – Data & Analytics

O processo de análise de dados por 
D&A é primordialmente feito com 
a obtenção e o processamento de 
dados estruturados, ou seja, aqueles 
que estão organizados de maneira 
física, de tal maneira que possibilite 
sua recuperação. 

Esse processamento é baseado 
em uma predição, que é a projeção 
da expectativa de tendência de 
comportamento de uma conta 
ou transação. As predições são 
feitas por meio de indicadores de 
performance, dados preditivos, 
gerenciais e modelos algoritmos. 
Para ganhar beneficios de todas 
as informações disponíveis no Big 
Data, os processos de D&A têm 
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sido desenvolvidos e aprimorados 
na auditoria para substituir os 
procedimentos que, historicamente, 
eram executados em formato de 
amostragem de auditoria e que 
demandavam grande volume de 
documentos para serem verificados 
– muitas vezes, de forma 100% 
manual. 

De acordo com as regras de 
auditoria, o nível de segurança que 
se espera quando é analisada uma 
conta é que o seu saldo esteja 
materialmente correto (considerando-
se as regras permitidas de 
amostragem), e não que seja 
analisada transação por transação 
em sua totalidade. Isso ocorre 
porque, em uma auditoria executada 
no processo tradicional e manual, 
seria inviável examinar 100% das 
transações das contas do balanço de 
uma empresa.

Com o uso de D&A na obtenção e 
análise de um grande volume de 
dados estruturados, as auditorias 
passam a experimentar uma 

– permite que se efetue também a 
análise de dados não estruturados. 

Cumpre esclarecer que dados não 
estruturados são aqueles reunidos 
em estrutura flexível e dinâmica, isto 
é, sem estrutura. E, por tecnologias 
cognitivas, deve-se entender aquelas 
que dispõem da capacidade de 
adquirir conhecimento (cognição), 
envolvendo fatores diversos, tais 
como pensamento, linguagem, 
percepção, memória, raciocínio etc. 
Portanto, tecnologias cognitivas são 
tecnologias que aprendem sozinhas, 
a partir da análise de dados não 
estruturados, e tornam-se capazes 
de tomar decisões não previstas 
nem estruturadas, mas baseadas 
em experiências anteriores e nas 
percepções obtidas pela análise do 
que está sendo aprendido naquele 
momento. Elas agem da mesma 
forma que o cérebro humano: quanto 
maior for o campo perceptivo, maior 
será a probabilidade de acerto.

Num trabalho de auditoria, a 
principal questão a ser tratada é o 

revolução na forma como revisam 
as informações de seus clientes. 
O processamento massivo de 
informações estruturadas é feito 
em segundos e as exceções 
são identificadas em 100% das 
transações. Com base nos resultados 
obtidos, as empresas de auditoria 
passam a ter uma visão mais clara 
das tendências em segmentos de 
negócios diversos. Transações com 
volumes relevantes ou rotineiras são 
analisadas em uma base completa, 
aumentando o nível de precisão e 
melhorando o foco da auditoria para 
riscos específicos de seus clientes.

Cognitive

Se, por um lado, as tecnologias 
de D&A nas análises massivas de 
dados estruturados nos ajudam a 
processar e a entender as tendências 
e expectativas para certos tipos 
de transações, por outro, o uso da 
Inteligência Artificial (IA) – como 
as plataformas de tecnologias 
cognitivas, da qual a solução Watson, 
da IBM, é uma das mais conhecidas 
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Com o uso de 
Data&Analytics e 
Inteligencia Artifical 
na obtenção e 
análise de dados, 
as auditorias 
experimentam uma 
revolução na forma 
como auditam as 
informações de 
seus clientes

volume massivo de dados, sejam 
estruturados ou não estruturados. 
Quando temos informações diversas 
para serem analisadas e elas fogem 
ao padrão e não podem ser previstas 
por um algoritmo de predição-padrão, 
a tecnologia cognitiva entra em cena, 
pois está pautada pela aprendizagem 
natural, nas formas cumulativas e 
nas percepções de aprendizagem do 
cérebro humano. 

A auditoria atualmente tem buscado 
o uso de tecnologia cognitiva para 
análise de dados relevantes, tais 
como leitura e interpretação de 
contratos jurídicos, contratos de 
empréstimos/debêntures, atas de 
reuniões, normas de contabilidade, 
demonstrações financeiras, tomadas 
de decisão na aplicação de normas 
e regulamentos. Os benefícios são 
muitos, mas requerem alto grau 
de investimento e manutenção 
dessas ferramentas, que são 
treinadas por seres humanos para 
fins do processo de aprendizado e 
precisam ser monitoradas quanto 
à sua assertividade em termos de 
aderência e confiabilidade. 

RPA – Robotic Process 
Automation

Como um consolidador das atividades 
de D&A e Cognitive, o processo 
de automação com uso de robôs 
(RPA) tem como propósito principal 
a escalabilidade. Análises de dados 
estruturados e não estruturados 
podem ser executadas por robôs, 
dependendo do grau de capacitação 
e treinamento dado a estes. A 
automação pode ser feita em 
processos básicos e rotineiros e/
ou em processos complexos que 
envolvam um certo grau de análise e 
julgamento. 

O RPA tem papel fundamental na 
transformação digital das empresas, 
pois se utiliza das informações 
disponíveis para operacionalizar e 
gerenciar atividades nas organizações 

e também gerar inputs relevantes 
para as tomadas de decisões. O 
RPA está sendo tratado como 
ferramenta-chave na automação de 
procedimentos de auditoria, podendo 
auxiliar em recálculos simples (por 
exemplo, em um aging list de contas 
a receber) e em análises mais 
sofisticadas, como expectativas 
e projeções de faturamento de 
um negócio, cálculos de perda na 
realização de ativos (impairment), 
processo de confirmação eletrônica 
de saldos, entre outros. 

O RPA aplicado com uso de D&A e 
Cognitive indica um caminho para se 
redesenhar a auditoria como ela é 
vista atualmente. Em vez de grandes 
equipes em campo e excesso 
de trabalho rotineiro, teremos a 
intervenção mínima do ser humano, 
garantindo ao auditor foco principal no 
processo de conclusão e julgamentos 
relevantes. 
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a ideia de colocar um equipamento 
voador autônomo para cumprir 
certas tarefas está longe de ser 
uma novidade.

Nos últimos anos, os drones 
ganharam popularidade e passaram 
a ser empregados na área civil, 
seja para monitoramento policial ou 
agrícola, ou simplesmente como 
entretenimento.  

Na auditoria, o uso de drones 
já vem sendo explorado em 
algumas frentes. Mas, para cada 
aplicação do drone, é necessário 
que seja desenvolvido um sistema 
específico, considerando o 
propósito esperado e o objetivo 

de auditoria a ser coberto. 
Os processos de inventário 
físico, inspeções e medições 
são os mais beneficiados pelo 
uso de drones. Na agricultura, 
eles auxiliam na medição de 
pastagens e áreas de plantio, 
na contagem do rebanho, na 
inspeção geral da propriedade. 
Eles também são eficientes para 
vistorias de linhas de transmissão 
e distribuição de energia elétrica, 
inspeções e medições de 
minas, plataformas de petróleo 
e usinas. Na construção civil, os 
drones são utilizados para fins 
de inspeção e medição de obras, 
desde a terraplanagem até a 
finalização desses projetos.

Drones

Por definição, os drones são veículos 
aéreos não tripulados (vants) dirigidos 
por controle remoto. Eles não são 
novos, como a maioria de nós tende 
a imaginar, e seus predecessores, os 
chamados balões austríacos, foram 
utilizados durante a Primeira Guerra 
de Independência Italiana, em 1849. 
Naquela época, a Áustria controlava 
a maior parte da Itália e produziu 
balões autônomos equipados com 
bombas para atacar Veneza – que, 
na época, era a “República de São 
Marcos”. A experiência não deu muito 
certo, porque os ventos mudaram 
de direção, frustrando os planos dos 
austríacos. Mas, por aí, já se vê que 
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IoT – Internet of Things 

A IoT tem como conceito básico 
conectar à Internet tudo o que 
fazemos e usamos no nosso dia 
a dia. Basicamente, a questão é: 
como utilizar a tecnologia para 
capturar, entender e transformar 
o cotidiano das pessoas e, dessa 
forma, fazer negócios e fidelizar 
clientes? Nunca se pensou tanto 
em armazenar informações. E, para 
isso, os data centers e a tecnologia 
em nuvem estão cada vez maiores 
e mais potentes, buscando 
garantir que todas as informações 
sejam capturadas processadas e 
armazenadas, para gerar negócios 
hoje e no futuro. Nessa corrida pelo 

“data value”, existe um novo desafio, 
que é a segurança da informação 
(cyber security, ou segurança 
cibernética): quem acessa os dados, 
com qual finalidade, por quanto 
tempo? Essa questão vem sendo 
amplamente debatida pelo mercado, 
e, a partir do próximo ano, entrará 
em vigor a Lei Geral de Proteção de 
Dados, que disciplinará o tema sob o 
ponto de vista legal.

Carros conectados, geladeiras 
inteligentes, óculos e relógios que 
monitoram nossos hábitos, redes 
sociais, comércio tradicional que gera 
insights para o comércio digital são 
exemplos simples de como a IoT 
pode trazer beneficios a todos no dia 
a dia. A fusão dos mundos físico e 
digital está pautada pela inovação e 
capacidade de conexão das empresas 
com seus consumidores.

Como prestadoras de serviços 
que vendem a confiança de suas 

marcas, as firmas de auditoria têm 
o desafio de entender de que forma 
seus clientes e consumidores de 
informação percebem dois pontos 
primordiais: (a) o nível de confiança 
que uma marca de auditoria pode 
gerar para clientes, investidores e 
stakeholders; (b) a capacidade que 
uma firma de auditoria tem de gerar 
valor além da entrega tradicional 
estabelecida pelas regras, sem 
causar nenhum impacto à sua 
independencia. Visando a atender aos 
reguladores e a criar valor, as firmas 
de auditoria têm se redesenhado 
na busca de inovação em diversas 
frentes para entregar projetos 
dentro dos padrões de confiabilidade 
requeridos pelas normas e ainda criar 
um diferencial para seus clientes. 

Em tempos nos quais as mudanças 
tecnológicas e a necessidade por 
inovação são quase uma obrigação, 
ficam algumas perguntas: até onde 
iremos? Para onde esses caminhos 
nos levarão? Como será o futuro da 
profissão do auditor?

São perguntas sem respostas 
definitivas neste momento, mas é 
nítido que as empresas de auditoria 
já não são mais as mesmas de cinco 
ou dez anos atrás. Provavelmente, 
veremos mudanças ainda mais 
relevantes em nossa profissão nos 
próximos anos. Ainda que seja 
paradoxal, esse novo mundo mais 
complexo, cheio de tecnologias 
e inovação tem conectado de 
forma cada vez mais simples o 
nosso cotidiano e as interações 
pessoais e profissionais, a partir do 
entendimento e da captura individual 
dos nossos hábitos de vida e de 
consumo, resultado da cadeia de 
valores gerados pelas tecnologias 
que impulsionam, como nunca, 
os negócios das empresas. Seria 
esse o efeito borboleta em sua 
essência?n

Em tempos onde 
as mudanças 
tecnológicas e a 
necessidade por 
inovação são quase 
que uma obrigação, 
ficam algumas 
perguntas: Até onde 
iremos? Para onde 
esses caminhos nos 
levarão? Como será 
o futuro da profissão 
do auditor?



22   KPMG Business Magazine 46

Legislação

A Lei de Informática
e as auditorias

Com quase 30 anos de 
vigência, a Lei de Informática 
foi sancionada em 1991 
pelo Governo Federal. Ela 

concede incentivos fiscais para 
empresas do setor de tecnologia 
e comunicação que investem em 
Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação Tecnológica (PD&I). O avanço 
tecnológico dos últimos anos motivou 
discussões acerca da modernização 
da lei, buscando acompanhar as 
atualizações inerentes a esses 
segmentos. Além disso, foi necessário 
atender às exigências da Organização 
Mundial do Comércio (OMC).

Felipe Catharino, sócio-diretor líder de Tecnologia da KPMG no Brasil
Fellipe Cruz, gerente de Incentivos a P&D da KPMG no Brasil

O avanço tecnológico das últimas décadas
traz debate sobre modernização da lei para
acompanhar as mudanças e atender às
exigências da OMC
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A lei concede redução de 80% sobre 
a alíquota regular de 15% do Imposto 
de Produto Industrializado (IPI) para 
os itens considerados incentiváveis. 
Para que um fabricante possa usufruir 
do benefício, é necessário que ele 
comprove um percentual mínimo de 
nacionalização, dentro de critérios 
específicos e se disponha a e investir 
4% do faturamento em programas de 
pesquisa e desenvolvimento, e
inovação. 

O Governo Federal utiliza
esse mecanismo como forma 
de incentivar investimentos em 
inovação nos setores de tecnologia. 
Atualmente, cerca de 600 empresas 
se valem dos incentivos fiscais da Lei 
de Informática e os principais produtos 
incluídos são computadores (incluindo 
notebooks e todos os componentes 
e periféricos), smartphones, tablets, 
componentes eletrônicos, monitores, 
televisores, aparelhos com tecnologia 
digital, dentre outros.

Desde o final de 2017, o
Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicação (MCTIC)
vem tomando medidas para
aumentar a governança relativa
aos incentivos fiscais. Após uma
série de discussões internas e
com o Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil (Ibracon),
para estabelecer melhores formas
de controle e fiscalização, o MCTIC
publicou, no último trimestre de
2018, portaria que regulamenta
os procedimentos de atuação
dos auditores independentes
credenciados na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM). A
portaria é habilitada junto ao
Ministério, sob o formato de
asseguração razoável, que inclui a
análise de alocação dos recursos e
sua destinação enquanto pesquisa,
desenvolvimento e inovação. O
Ministério manteve o processo
interno de acompanhamento e
fiscalização realizado por técnicas
de amostragem probabilística,
segundo critérios de relevância
e criticidade, e a metodologia
estabelecida. 

Algumas mudanças são esperadas 
para atender às exigências da OMC, 
principalmente no processo que 
comprova a efetiva industrialização 
local e classificação como 
incentivável, chamado de Processo 
Produtivo Básico (PPB). A expectativa 

é de que a necessidade de PPB, 
inclusive para componentes,  
seja eliminada. 

Uma legislação bastante
semelhante é aplicada às empresas
localizadas na Zona Franca de
Manaus pela Lei de Informática da
Amazônia Ocidental e do Amapá,
com algumas diferenças. Por
exemplo, o IPI é completamente
suspenso e não apenas reduzido, 
e os percentuais de investimento 
em P&D requeridos podem variar 
de 2,5% a 5%. A necessidade da 
realização de auditoria independente 
ainda está em discussão.

De forma geral, a inclusão
da obrigatoriedade do trabalho
da auditoria independente vem
atender a uma demanda de dar
mais transparência à aplicação dos
critérios definidos pelo governo e
no aprimoramento dos indicadores
utilizados para o monitoramento
dos resultados dos gastos com
pesquisa e desenvolvimento.
Independentemente da indústria,
investimentos relacionados à
Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação são cada vez mais
estratégicos e necessários. nFelipe Catharino

Fellipe Cruz
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Artigo

Venture Capital   
 no Brasil

Raphael Vianna
Sócio-diretor de Data & Analytics para 
Deal Advisory da KPMG no Brasil

 

O Brasil é um celeiro de ideias e 
conta com legislação moderna 
e específica para a atração de 
venture capital. Resta-nos fazer 
as “lições de casa” esperadas 
pelo mercado 
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"Unicórnio” é um termo 
que se refere a qualquer 
startup que tenha 
atingido valuation de, 

pelo menos, US$ 1 bilhão. No 
Brasil, existem alguns exemplos de 
empresas que se enquadram na 
definição (veja box); recentemente, 
um desses empreendimentos 
tornou-se Decacórnio, isto é, passou 
a valer dez vezes US$ 1 bilhão. 

A campeã atende pelo nome de 
Nubank, e já figura como um dos 
maiores bancos digitais do planeta. 
A marca dos US$ 10 bilhões foi 
alcançada durante uma rodada 
de captação – Serie F –, liderada 
pelo fundo TCV, e que contou com 
as participações de players como 
a Tencent, DST Global, Sequoia 
Capital, Dragoneer, Ribbit Capital e 
Thrive Capital. A empresa já captou, 
no total, US$ 820 milhões de 
diversos investidores em troca de 
ações e mais captações em dívida 
com outros investidores.

Esse resultado demonstra que, 
mesmo em um cenário de relativa 
instabilidade política e econômica, 
empreendedores brasileiros 
tiveram a capacidade de identificar 
oportunidades e colocar em prática 
projetos de grande sucesso. Dentre 
os unicórnios verde-amarelos, 
temos provedores de soluções 
em mobilidade, fintechs, rede 
de academias nacionalmente 
integradas e serviços de educação.

Hoje, já se sabe que grandes 
gestores de venture capital estão 
vindo para o Brasil. Afinal, temos 
um mercado consumidor 
gigantesco. A SoftBank, por 
exemplo, alocou US$ 5 bilhões 
na América Latina e a maior parte 
desse dinheiro já está sendo 
investido em startups no Brasil. 

Raphael Vianna

É certo que a entrada desse 
capital estrangeiro faz bem 
para a economia, para o nosso 
ecossistema de negócios. 
Com menor participação de 
estrangeiros, há também os 
investidores-anjo: pessoas físicas 
que aplicam recursos próprios em 
startups, assumindo participações 
minoritárias e colocando sua 
experiência profissional a serviço 
do desenvolvimento da empresa 
apoiada.

É importante ressaltar a importância 
de um MVP (sigla de Minimum 
Viable Product, ou, em português, 
“produto mínimo viável”) para 
a empresa candidata a receber 
investimentos. O MVP é uma 
espécie de protótipo do negócio, 
normalmente composto de testes 
primários que demonstram sua 
viabilidade. É essencial para que os 
potenciais investidores, sobretudo 
aqueles que ingressarão na fase 
inicial do projeto, avaliem se a 
proposta reúne as qualidades 
necessárias para se transformar em 
um produto lucrativo “na vida real”. 

No caso brasileiro, os unicórnios 
que prosperaram por aqui 
indicam que as ideias voltadas à 
desburocratização e à eliminação 
de processos intermediários são 
as mais bem recebidas pelos 
consumidores e usuários. 

Vale dizer que diferentes fundos 
são especializados em diferentes 
séries de investimento. Funciona 
assim: nos estágios iniciais das 
startups, entram em cena as 
séries seed (algo como “séries 
de investimentos-semente”). Nas 
Séries A, a empresa já tem um 
modelo de negócios, mercado 
e público-alvo definidos. Nessa 
etapa, o investimento é voltado 

Mesmo em um 
cenário de relativa
instabilidade política 
e econômica,
empreendedores 
brasileiros tiveram 
a capacidade 
de identificar 
oportunidades e 
colocar em prática
projetos de grande 
sucesso
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a impulsionar as atividades e/ou a 
viabilizar expansões. 

A captação de recursos na categoria 
Séries B tem como principal 
objetivo o escalonamento de um 
negócio já estabelecido, com vistas 
ao aprimoramento de processos, 
à ampliação da empresa e até à 
conquista de novos mercados. 

Na rodada de Séries C, normalmente 
o que se busca é capital para agilizar 
alguns processos que estão na mira 
da empresa, mas que poderiam 
demorar demais sem esse aporte 
financeiro. Esse dinheiro viabiliza, 
por exemplo, a aquisição de novas 
companhias ou a entrada em países 
estrangeiros.

O processo se autorrealimenta; 
fundadores de negócios de sucesso 
acabam voltando ao mercado para 
investir em novas startups. 

O governo investe dinheiro em 
startups por meio de instituições 
como o BNDESPar, o Finep e as 
agências de fomento estaduais. 
Este capital é investido na forma 
de fomento e subvenções e na 
participação no capital das empresas. 
Entretanto, estes montantes são bem 
menos relevantes que os observados 
para empresas mais maduras.  

O BNDESPar é um dos principais 
investidores públicos, adquirindo 
participações em fundos de 
investimentos geridos por outros 
gestores e que investem em 
startups.

Concluindo: o Brasil é promissor 
enquanto celeiro de ideias e possui 
legislação moderna e específica para 
a atração de venture capital. Resta-
nos fazer certas “lições de casa” 
que, há muito tempo, o mercado 
espera ver cumpridas. A primeira e 

mais importante delas é finalizar a 
Reforma da Previdência, sem a qual 
será difícil demonstrar que estamos 
comprometidos com o equilíbrio 
fiscal. Aos players internacionais 
parece menos promissor apostar 
em um país que não se engaja em 
sanar as contas públicas. Em outras 
palavras: destravando as reformas, 
os recursos represados vão irrigar a 
economia.

O estudo Consolidação de Dados - 
Indústria de Private Equity e Venture 
Capital no Brasil, produzido pela 
KPMG em parceria com a ABVCAP 
indica que apenas no 1ª semestre 
de 2019, as startups brasileiras 
receberam R$ 3,4 bilhões.

Quantos outros unicórnios poderão 
surgir depois disso? Certamente 
muitos, o ecossistema brasileiro 
apresenta todas as características 
para isso.
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As seis primeiras “empresas-unicórnios” do Brasil
99
Surgida em 2012 como um aplicativo para 
facilitar a chamada de táxis, a empresa precisou 
enfrentou a concorrência da Uber a partir de 
2014. Para tanto, lançou a linha Pop, que promove 
o mesmo serviço prestado por particulares da 
rival norte-americana. Em janeiro de 2017, a 
DiDi Chuxing, empresa chinesa de mobilidade 
urbana, investiu US$ 100 milhões na 99. Um ano 
depois, comprou fatias da empresa que estavam 
no poder de fundos diversos, como Qualcomm 
Ventures, SoftBank, Tiger Global, Riverwood 
Capital e Monashees, pagando quase R$ 1 bilhão 
pelas referidas cotas.

Arco Educação
Startup de soluções educacionais, foi fundada 
no Ceará em 2004. Em 2014, tornou-se sócia da 
General Atlantic. Hoje, tem mais de 400 mil alunos 
por todo o País e está presente em 1.140 escolas. 
Lançou-se na Nasdaq em setembro de 2018, 
captando US$ 220 milhões. Com preço inicial de 
US$ 17,5 por ação, viu seus papéis se valorizarem 
até o valor da empresa atingir US$ 850 milhões. 
O título de unicórnio foi conferido a essa empresa 
após as avaliações marcarem valor de mercado de 
US$ 1,18 bilhão, num acréscimo de 34%.

GymPass
Criada em 2012, a empresa desenvolveu 
um aplicativo que dá acesso a mais de 19 
mil academias e estúdios de atividade física 
mediante pagamento individual ou assinatura 
mensal. O cliente escolhe um plano entre as 
opções disponíveis e pode frequentar aulas de 
musculação, pilates, ioga, natação, lutas, danças 
e outras modalidades. Presente em 15 países, 
com mais de 25 mil academias cadastradas, 
a GymPass atingiu o valor de US$ 1 bilhão 
em janeiro deste ano, após uma rodada de 
investimentos liderada pelo Softbank.

Movile 
Após receber um investimento de US$ 
124 milhões, em julho de 2018, a Movile é 
uma holding que investe nas marcas iFood, 
SpoonRocket e Sympla, além de ser dona 
da PlayKids, Wavy e Rappido Marketplace. 
Criada há quase 20 anos, com o nome 
de Intraweb, a Movile nasceu como uma 
empresa de SMS e ringtones. Com o 
advento dos smartphones, foi obrigada a 
reinventar-se e passou a testar diversos 
mercados.

Nubank
Fundado em 2013, é o banco digital com 
mais clientes fora da Ásia. Tem mais de  
dez milhões de clientes e figura como um 
dos principais bancos digitais do mundo. É 
nosso primeiro “decacórnio”.

Stone
Empresa de pagamentos fundada em 2013, 
que desde sua estreia contou com acionistas 
como o Fundo Arpex Capital, a Madrone 
Capital Partners, o fundo britânico Actis e 
a gestora Gávea Investimentos. Após IPO 
bem sucedido na Nasdaq, passou a valer 
US$ 6,7 bilhões. A demanda pela pré-
reserva das ações foi tão significativa que os 
gestores optaram por antecipar o início das 
negociações. n
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Inovação

Alguns investimentos 
são absolutamente 
determinantes para o 
sucesso de empresas 

e nações. É o caso de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação 
(P&D&I). Independentemente do 
porte, setor de atuação ou momento 
histórico, aqueles que não souberem 
investir no desenvolvimento e 
aquisição de soluções tecnológicas 
modernas e arrojadas correm o 
risco de perder a relevância em um 
mundo cada vez mais globalizado e 
competitivo.

O tema virou moda nas empresas, 
universidades/escolas, governo e 
na sociedade em geral. A palavra 
“inovação” tem sido usada com o 
intuito de agregar mais valor aos 

Produzir é preciso, 
inovar também é preciso
Iniciativas inovadoras impactam os avanços 
econômicos e sociais, e os países que 
direcionam esforços nesse sentido tendem a 
obter resultados significativos

Marco Barcelos, sócio-diretor de Deal 
Advisory da KPMG no Brasil
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produtos e serviços ofertados, porém 
nem todos conhecem os dados 
sobre o assunto e sua definição.

A inovação apresenta-se como um 
elemento indutor da economia, já 
que, segundo a OCDE, as 20 maiores 
economias do mundo concentram 
mais de 90% dos aportes em P&D. 
Os contrastes ficam evidentes nas 
porcentagens  investidas em P&D 
em relação ao Produto Interno Bruto 
(PIB) dos seguintes países: Coreia do 
Sul (4,2%), Japão (3,2%)  Alemanha 
(3%), Estados Unidos (2,8%), China 
(2,1%) e Brasil (1,3%).

O Brasil é a 9ª maior economia global 
e está entre os dez países que mais  
possuem gastos  absolutos em P&D.  
Entretanto, o país figura em 66º lugar 
no Índice de Inovação Global de 2019, 
caindo duas posições no ranking em 
relação a 2018. O índice, alarmante, 
explica as dificuldades para o 
País crescer e evidencia que os 
recursos não têm surtido o resultado 
desejado.

Além da verba pública, o capital 
privado também é determinante 
nos casos de sucesso, com índices 
elevados de aportes empresariais 
dentre o total investido em países 
desenvolvidos. No Japão, cerca de 
80% dos investimentos em P&D são 
oriundos do setor privado, enquanto 
nos  Estados Unidos, Alemanha  e 
Coreia do Sul  essa taxa é superior a 
70%. O  Brasil conta com cerca de 
50% de investimentos privados e 
outros 50% vindos do setor público; 
índice bem inferior às principais 
economias.

As dez empresas globais com maior 
investimento em P&D em 2018 
apresentam retorno tangível com 
receitas expressivas, elevado valor 
de mercado (três delas chegaram 
a atingir US$ 1 trilhão) e marcas 
valiosas (quatro delas dentre 

Marco Barcelos

Os motivos elencado são vários, 
seja pelo alto risco associado, 
incerteza política e econômica, foco 
no curto prazo, desconhecimento de 
instrumentos públicos ou mesmo 
pela ausência da cultura da inovação 
em várias organizações. 

O período pós-Revolução Industrial 
foi marcado pela introdução de 
diversas inovações tecnológicas. 
Além da Inglaterra, países que 
souberam se apropriar dessas novas 
tecnologias (EUA, por ex.) obtiveram 
um desenvolvimento relevante que 
marcou o avanço das principais 
potências econômicas até os dias 
atuais. A inovação foi, sem dúvida, 
um dos motores de crescimento 
nesse período. 

Inovar tornou-se mandatório para 
empresas que querem se manter 
competitivas no mercado. Iniciativas 
inovadoras impactam diretamente 
nos avanços econômicos e sociais. 
Países que direcionam esforços 
nesse sentido tendem a obter 
resultados significativos. É vital para 
o Brasil perceber isso e direcionar 
recursos para a Ciência, Tecnologia 
e Inovação visando a contribuir para 
o desenvolvimento econômico e 
manter sua competitividade no 
contexto global. n

as “top 10”). Ao contrário das 
empresas da bolha “ponto.com” 
da década de 90, o ganho atual é 
real, que se traduz em aumento 
de vendas, market share, acesso a 
novos mercados e traz vantagem 
competitiva relevante a essas 
empresas.  

Observa-se que uma das condições 
essenciais para a prática da 
inovação é o compromisso da alta 
liderança, que deve engajar toda 
a organização no mesmo objetivo 
e estabelecer um canal aberto a 
novas ideias. Soma-se a isso o 
direcionamento estratégico a partir 
das seguintes questões: motivações 
para inovar, alinhamento à estratégia 
organizacional,  priorização dos 
tipos de inovação e alinhamento, e 
disseminação sobre os conceitos de 
inovação.

Tal questão depende da definição 
de uma metodologia que embase a 
gestão da inovação, com processos 
de mapeamento, diagnóstico, 
planejamento, execução e avaliação 
de resultados bem estruturados 
e alinhados com a estratégia 
corporativa.

A transformação da cultura da 
inovação no ambiente corporativo 
é um processo vital e que leva 
tempo para amadurecer e precisa 
ser bem estruturado, de forma a se 
estabelecer um mindset inovador 
em toda a organização. Produtos 
podem ser copiados, a cultura de 
inovação, não!

Dados da PINTEC (Pesquisa de 
Inovação Tecnológica – IBGE/
FINEP) sugerem que o percentual 
de empresas que investem 
em inovação no Brasil ainda é 
tímido (cerca de 36%), enquanto 
40% dessas utilizam algum 
instrumento do governo (subvenção, 
financiamento, incentivos...).  



Possíveis impactos da 
reforma tributária para as 
empresas digitais

Renata Foz, sócia de Tributos 
Internacionais da KPMG no Brasil.

Notícias recentes publicadas 
na imprensa informam 
que há chances de ser 
aprovada a reforma 

tributária brasileira, oficialmente 
conhecida como Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 45/2019. O 
fato é que, dentre várias iniciativas 
necessárias para a retomada da 
economia, esta é uma das mais 
relevantes no momento.
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Brasil pode passar 
a ter um modelo 
tributário mais 
simples e eficiente. 
Empresas de economia 
digital que atuam 
com serviços dessa 
natureza precisam ficar 
atentas às mudanças

O modelo em discussão sinaliza 
que o Brasil pode passar a ter 
um modelo tributário mais 
simples, eficiente, cooperativo e 
exequível, de acordo com seus 
idealizadores, ao unificar cinco 
tributos atuais – dos quais três 
federais (IPI, PIS e Cofins), um 
estadual (ICMS) e um municipal 
(ISS) – em um único Imposto 
sobre Bens e Serviços (IBS).
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Renata Foz

 
Embora o tema ainda esteja em 
discussão, já é convergente a ideia de 
que a simplificação tributária fará com 
que a arrecadação de impostos e a 
distribuição de recursos sejam mais 
simples e eficientes.
 
A mudança está inserida no contexto 
de crescimento de estruturas 
produtivas baseadas em sistemas 

e tecnologias da informação e 
da comunicação. Novos desafios 
surgiram para os gestores de 
tributos, envolvendo entidades 
nacionais e internacionais, como 
a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico 
(OCDE).
 
Nas empresas de economia digital 
não é diferente e aquelas que 
atuam com serviços relacionados 
à prestação de serviços dessa 
natureza precisam ficar atentas 
para as mudanças. Um dos pontos 
importantes é que a tributação 
dessas empresas pode variar 
atualmente entre 5,65% a 14,25% 
(correspondente ao PIS/COFINS e 
ISS) e com a reforma tributária essa 
carga seria aumentada para 25%, 
que é a alíquota esperada do IBS.
 
A discussão é incipiente, porém 
um lado positivo dessa reforma é 
o aumento da segurança jurídica 
para investidores decorrente 
da unificação de impostos e do 

melhor entendimento, por parte 
das empresas, de quais são os 
impostos a serem pagos. 
 
A verdadeira reforma tributária 
deve ser estrutural e incorporar 
elementos direcionados para 
a arrecadação eficiente e a 
distribuição justa. Além disso, 
considerando a evolução das 
organizações em um mundo 
cada vez mais competitivo e 
globalizado, a reforma tributária 
deve superar definitivamente o 
atual sistema anacrônico que gera 
dificuldades aos contribuintes 
e causa impacto direto nos 
negócios. 
 
Se consideradas as empresas 
de economia digital, por atuarem 
com modelos de negócios 
inovadores com elementos de 
disrupção tecnológica, a atuação 
delas será melhor quando 
superarmos o atual sistema 
tributário e implementarmos um 
novo modelo. n
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Compliance: 
companhias brasileiras avançaram, 
mas ainda podem melhorar

Em sua quarta edição, a Pesquisa 
Maturidade do Compliance no 
Brasil, feita pela KPMG, mostra 
que as empresas tiveram avanços 

relevantes, mas ainda têm muito a progredir  
na adoção das melhores práticas de 
compliance e governança corporativa.

O estudo avaliou como as empresas 
estão atuando na prevenção a riscos de 
compliance; na detecção desses riscos e na 
resposta aos problemas quando estes estão 
materializados.

Ao campo da prevenção pertencem 
medidas como a avaliação de riscos de 
compliance; a capacitação dos recursos 
humanos (pessoas e competências); o 
delineamento de políticas e procedimentos; 
a comunicação e o treinamento.

No âmbito da detecção, o estudo 
considerou o modo como as empresas 
realizam análise de dados e tecnologia, e 
aplicam monitoramento e testes.

Finalmente, no tópico “respostas”, o 
estudo considerou como é conduzido 
o gerenciamento de deficiências e a 
investigação (em geral, das origens e 
causas dos problemas), e os reportes.

O estudo mostra que apesar de 85% 
dos respondentes concordarem que a 
identificação, a avaliação e o monitoramento 
dos aspectos regulatórios e de compliance 

Emerson Melo, sócio-líder 
da Prática de Compliance da 
KPMG no Brasil
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são medidas fundamentais e 
necessárias, apenas 58% disseram 
possuir um inventário regulatório 
estabelecido e monitorado. Vale 
dizer que os riscos de compliance 
mais presentes no dia a dia das 
companhias referem-se a questões: 
trabalhistas, previdenciárias e 
tributárias (82%), relativas à 
gestão de contratos com terceiros 
(também lembradas por 82% dos 
participantes) e ligadas a conflitos de 
interesses, informação privilegiada e 
concorrência (79%).

Os principais desafios de compliance 
apontados pelos respondentes 
foram: identificar, avaliar e monitorar 
os aspectos de compliance e 
regulatório (85%); ter uma matriz de 
risco e controle (81%); capacitar os 
públicos interno e externo, ou seja, 
colaboradores, clientes, parceiros, 
gestores etc. (79%); integrar a área 
de compliance às demais áreas de 
negócios (76%).

Apesar do reconhecimento de 
riscos tão importantes, 32% das 
organizações afirmam não dispor 
dos recursos adequados para lidar 
com assuntos de compliance. Mas 
existem notícias boas no horizonte: 
83% dos respondentes asseguram 
que a Política e o Programa de Ética 

e Compliance estão implementados 
de forma eficiente em suas 
empresas e 77% já receberam 
treinamento de compliance e 
anticorrupção. Vale ressaltar, ainda, 
que 92% disseram que o Código de 
Ética e Conduta de suas empresas 
faz referência aos aspectos 
regulatórios e de compliance.

Quanto aos Canais de Denúncia 
e à Gestão da Linha Ética, 45% 
dos respondentes afirmaram que 
esses tópicos estão delegados 
à área de compliance de suas 
companhias; 15% disseram que 
essas responsabilidades cabem 
à auditoria interna; e os demais 
informaram que essas atribuições 
estão divididas entre os setores 
jurídico, controles internos e 
outros. 

Por outro lado, 13% dos 
respondentes informam que os 
reportes da área de compliance à 
administração só ocorrem quando 
existe uma solicitação específica, 
e 11% dizem não haver uma 
linha para efetuar denúncias. É 
especialmente preocupante que 
63% dos respondentes tenham 
declarado não conhecer ou não 
utilizar tecnologias que apoiem suas 
iniciativas de compliance.

Alguns avanços importantes 
também foram detectados no atual 
levantamento – dentre eles, o fato de 
81% dos respondentes afirmarem 
que suas companhias têm, há mais 
de um ano, uma área dedicada a 
compliance. Um percentual ainda 
maior, de 89%, afirma que o C-Level, 
o Conselho de Administração e/ou o 
Comitê de Auditoria estão informados 
de maneira apropriada acerca do 
conteúdo e da operacionalização da 
Política e do Programa de Ética e 
Compliance. 

As conclusões basearam-se nas 
respostas fornecidas por gestores 
e membros dos Conselhos de 
Administração, Comitês de 

identificar, avaliar e monitorar os 
aspectos de compliance e regulatório

ter uma matriz de risco e controle 

capacitar os públicos interno e 
externo, ou seja, colaboradores, 
clientes, parceiros, gestores etc.

integrar a área de compliance às 
demais áreas de negócios

Principais desafios de compliance 

85% 
81% 
79%

76% 

Emerson Melo
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Auditoria e outros ocupantes de 
cargos da alta administração de 
organizações que atuam nas áreas 
de consumo e varejo, infraestrutura 
e construção civil, tecnologia, mídia e 
telecomunicações, indústria, serviços 
financeiros, governo e outras. No 
total, a pesquisa contou com 300 
participantes de 240 empresas 
de diferentes regiões. Um terço 
das empresas participantes é de 
multinacionais, 67% delas estão na 
região Sudeste, 35% faturam entre 
R$ 1 bilhão e R$ 5 bilhões, e 25% 
faturam acima de R$ 5 bilhões.

Fica claro que, apesar de ainda terem 
muito a amadurecer, as empresas 
estão atentas à importância do 
compliance. Mas talvez falte, a várias 
delas, compreender que a noção de 
boas práticas deve ser de tal forma 
absorvida pela equipe que, do maior 
ao menor escalão, todos ajam dentro 
das mais estritas normas legais, 
morais e éticas.

Deve-se salientar que os executivos 
e o Conselho de Administração (CA) 
desempenham papel essencial na 
estrutura de governança e cultura de 
ética e compliance das organizações. 
É deles que deve vir o apoio para que 
as boas práticas sejam uma realidade. 
É por isso que, ao avaliar a efetividade 
do programa de ética e compliance 

de uma empresa, deve-se analisar se 
os executivos e a alta administração 
agem de acordo com as diretrizes 
éticas estabelecidas e patrocinam e 
supervisionam a implementação e 
efetividade do programa.

O estudo mostra claramente como 
é relevante que os executivos 
seniores e membros do CA avaliem 
e deem seu aval aos documentos 
e às diretrizes estratégicas. Esse 
envolvimento é essencial para que 
haja uma percepção concreta, por 
parte dos tomadores de decisão, 
da importância do que está sendo 
feito. Essa visão será essencial para 
inúmeras providências, inclusive no 
que se refere à dotação orçamentária.

Mais do que uma “proteção” a riscos 
de imagem, reputacional, financeiro, 
legal, regulatório e compliance, a 
política eficiente e de compliance 
contribui para que a organização 
construa e mantenha seu goodwill, 
e também para que ela consolide, 
inclusive internamente, um ambiente 
saudável, pautado pelo respeito, 
pela ética e pela transparência, o que 
se refletirá no bom relacionamento 
com seus colaboradores, clientes, 
fornecedores e demais players. 
Em tempos de comunicação veloz, 
quando imagens e marcas estão à 
mercê de alguns cliques, compliance 
não é uma escolha: é questão de 
sobrevivência. n

Apesar de 
terem alcançado 
muitos avanços, 
as empresas 
brasileiras 
ainda precisam 
aprimorar seus 
mecanismos de 
governança e 
compliance
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Inovadores, especialistas, digitais, 
presentes, empreendedores, 
resilientes, confi áveis, criativos, 
inclusivos e globais.

Somos assim.
Somos a KPMG.

Vivemos 
nossa 
transformação
todos os dias
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Nosso conhecimento e nossa 
atuação nas especifi cações 
de diferentes empresas nos 
conduzem a decisões acertadas 
diante dos desafi os de cada setor. 


