
outubro 2017   consumidormoderno.com.br   1



078 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Recorte traz o grau de 
digitalização de bancos 
brasileiros e aponta aqueles
que devem sobreviver aos
novos tempos

130
LINA LOPES
Conheça a amazonense que 
idealizou um ateliê compartilhado 
de arte para o uso criativo 
da tecnologia 

229
OUT 
2017

edição
SUMÁRIO

CO
LU

NIST
AS

018
 >> C

AIO BLIN
DER

/D
IRET

O DE N
OVA

 YO
RK

074 >> M
ARCE

LO
 SO

DRÉ/
CID

ADANIA 
EM

 PA
UTA

098 >> E
DUARDO GALLO

/JO
RNADA D

O CO
NSU

MIDOR

120
 >> P

ET
ER

 KRONST
RØM/T

EN
DÊN

CIA
S P

OR 

CO
PEN

HAG
EN

 IN
ST

ITU
TE

122
 >> S

TU
ART H

ARDY/
LID

ER
ANÇA

 CR
IAT

IVA
 

128
 >> M

AU
RÍCI

O BREN
TA

NO/

REL
AC

IONAMEN
TO

 CO
M O CL

IEN
TE

Leia mais em 
www.consumidormoderno.com.br/
cm229 ou pelo QR Code, utilizando 

um leitor que pode ser baixado em seu 
smartphone ou tablet

CAPA 
Estudo da DOM Strategy Partners revela 
as empresas tradicionais e disruptivas 
que mais geram e protegem valor para os 
stakeholders

030

110
COMPORTAMENTO
Pesquisa mostra as 
consequências da recessão 
econômica na vida dos 
brasileiros e o impacto dela na 
forma de consumir

100
A ERA DO DIÁLOGO
Empresas e especialistas em 
defesa do consumidor discutem 
formas de melhorar o Decreto 
do SAC



consumidormoderno.com.br   outubro 201730

C A P A

O best-seller 
escrito por  

W. Chan Kim e 
Renée Mauborgne 

deu origem ao 
termo Oceano 

Azul. A obra 
mostrou o 

potencial das 
empresas que, em 

vez de entrarem 
em uma feroz 

competição com 
rivais, preferiram 

inovar e criar elas 
mesmas um  

novo mercado
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POR JACQUES MEIR 
COM TEXTOS DE ANDRÉ JANKAVSKI,

MARCELO BRANDÃO E MELISSA LULIO 
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Mas o que explica o paradoxo 
de empresas que faturam alto, 

porém são irrelevantes quando 
comparadas a competidoras de 

resultados financeiros menos 
eloquentes, mas espetacularmente 

valorizadas? A resposta está na 
capacidade de proteger e gerar 

valor no presente e no futuro, 
combinando competências 
diversas, ativos variados e 

uma devoção quase religiosa à 
construção de negócios que não se 

limitam simplesmente a registrar 
números muito azuis no final de 

seus balanços. 

C A P A
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No topo do ranking, 
dois setores chamam 

a atenção. Entre 
as dez primeiras 

colocadas, quatro 
empresas são de 

tecnologia e quatro 
são instituições 

financeiras.
  Detalhe: Google, 

primeiro colocado 
do MVP, tem menos 
de duas décadas de 

existência

C A P A
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1 Google 9,01

2 Apple 9

3 Uber 8,89

4 Bradesco 8,84

5 Facebook 8,84

6 Nespresso 8,79

7 Santander 8,72

8 Itaú Unibanco 8,71

9 Caixa Econômica 8,69

10 Whirlpool 8,68

11 Ambev 8,56

12 Banco do Brasil 8,55

13 Coca-Cola 8,53

14 Samsung 8,44

15 TV Globo 8,42

16 Elektro 8,41

17 Natura 8,33

18 O Boticário 8,31

19 Carrefour 8,31

20 Raia Drogasil 8,3

21 Nestlé 8,29

22 Johnson & Johnson 8,28

23 Roche 8,23

24 Cielo 8,22

25 P&G 8,22

26 Magazine Luiza 8,22

27 BRF (Sadia) 8,21

28 Ipiranga 8,21

29 Walmart 8,19

30 Heineken 8,18

31 CCR 8,16

32 Localiza 8,16

33 Raízen 8,14

34 BASF 8,13

35 Renner 8,13

36 iFood 8,13

37 Ser Educacional 8,12

38 Bunge 8,11

39 SBT 8,11

40 Unilever 8,1

41 Kroton 8,1

42 Algar 8,08

43 Embraer 8,07

44 AES Eletropaulo 8,07

45 Netshoes 8,07

46 Fleury 8,07

47 Riachuelo 8,05

48 Pfizer 8,05

49 Pão de Açúcar 8,04  

50 Prevent Senior 8,04
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Há cinco anos, a Consumidor Moderno, em 
parceria com a DOM Strategy Partners, uma 
das mais brilhantes consultorias de gestão do 
País, publica os resultados do estudo “Mais Va-
lor Produzido (MVP)”, uma elegante régua de 
gestão que resume em uma matriz todas as fon-
tes potenciais de proteção e geração de valor.

Uma boa forma de ilustrar esse conceito é 
verificar por que uma montadora criada há pou-
cos anos, como a Tesla, vendendo poucas deze-
nas de milhares de unidades/ano, supera o valor 
de mercado da centenária General Motors, que 
fabrica 10 milhões de veículos anualmente e fa-
tura muitas vezes mais. O fato inequívoco é que, 
nesses tempos regidos pela digitalização, acele-
ração, mudança frequente e erosão da fidelidade 
dos consumidores, os parâmetros para avaliar a 
qualidade de uma empresa – e de sua gestão – 
extrapolam os resultados financeiros.

A Tesla foi criada por um empreendedor 
serial: Elon Musk. Uma nova lenda do Vale do 
Silício, ele também esteve por trás da criação 
do Twitter e hoje ainda é a mente que comanda 
a SpaceX – que promete levar pessoas comuns 
a passearem pelo espaço em segurança. É uma 
empresa sintonizada com os novos tempos. 

Ela definitivamente não vende na mesma 
proporção da GM, ou gira tanto dinheiro quan-
to a GM, mas oferece uma nova concepção de 
automóvel, baseado em energia limpa, elétrica, 
com design impecável, tecnologia embarcada 
de ponta, e pesquisas avançadas na direção de 
um produto autônomo, que dispense o uso do 
motorista. Assim, quando submetemos a Tesla à 
matriz que orienta o MVP, vemos que ela se des-
taca em diversos direcionadores de valor: cau-
sas e bandeiras, share of heart, conhecimento, 
tecnologia, inovação, centralidade no cliente. 
Seu negócio foi construído já pensando em 
como entregar algo além de retorno aos acio-
nistas e bons produtos para os consumidores. 

A Tesla é uma empresa que se dedica a en-
tregar valor. E esse valor é percebido por clien-
tes, acionistas, público interno e pela sociedade 
e se expande do presente para um futuro no 
qual todas as montadoras precisarão ser mais 
ou menos como ela. O mercado enxerga um ho-
rizonte no qual o negócio de automóveis será 
baseado em competidores como a Tesla e não 
como a GM, a Ford ou a Toyota. 

Em resumo, a Tesla propôs uma nova forma de fazer e competir. 
Essa maneira de atuar é que torna cada empresa uma tecnologia 
em si. Empresas são tecnologias na essência. E isso faz com que 
a equação de valor faça sentido no contexto atual, porque tecno-
logias não são feitas apenas dos resultados que elas geram, mas 
também dos elementos que incorporam e que permitem a elas de-
senvolver competências, conhecimento, técnicas, processos, me-
todologias. Em outras palavras, a Tesla navega em um oceano azul, 
conforme a já célebre teorização de Kim e Mauborgne no livro “A 
Estratégia do Oceano Azul”, em contraponto ao mercado sangrento 
e agressivo disputado pelas outras montadoras.

REPUTAÇÃO X PERFORMANCE
À luz do MVP, o propósito, a missão, a visão e o modelo de ne-

gócio de uma empresa tornam-se claros e fazem sentido. Há em-
presas que sustentam sua força e expressão baseadas na própria 
reputação, na química que combina a construção laboriosa e cui-
dadosa da credibilidade e da imagem. E que pautam sua atuação 
observando quase religiosamente seu propósito. 

Isso explica por que a Natura, reconhecidamente uma empresa 
com elevados princípios éticos e sustentáveis, não cederia à ten-

tação de modificar sistemas de 
produção apenas para redu-
zir custos de embalagem, por 
exemplo. Seu mindset impõe 
limites naquilo que ela pode fa-
zer para ganhar dinheiro. E é o 
que explica o sentido da aquisi-
ção da operação global da Body 
Shop, empresa multinacional 
de cosméticos que estava em 
poder da L’Oréal e que, por seus 
valores sustentáveis, era uma 
estranha no ninho.

Por outro lado, empresas 
como a Ambev são agressiva-
mente empenhadas em entre-
gar resultados com base em 
performance. Resultados de 
venda, eficiência, produtivida-
de, obsessão pelos cortes de 
custos e gestão espartana são 
competências que condicionam 
sua atuação no rumo da entre-

ga de resultados a cada trimestre. Performance é seu jogo e seu 
princípio. E não há nada de errado nisso, desde que ela não ignore 
que a entrega de valor tem como base o equilíbrio entre a capa-
cidade de competir e de performar, inovar e evoluir, com a busca 
incessante de proteger e construir sua reputação. 

A entrega de valor 
tem como base o 
equilíbrio entre 
a capacidade de 
competir e de 
performar, inovar 
e evoluir
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Performar descuidando da credibilidade não funciona, assim 
como preservar tão somente a própria imagem sem buscar cresci-
mento saudável e geração de caixa leva uma empresa à estagnação.

O INTANGÍVEL 
 MUDA O JOGO

Proteger e gerar valor. Es-
sas são as novas regras do jogo 
competitivo. E a noção de adi-
ção de valor está intimamente 
relacionada à gestão de ativos 
intangíveis – ou seja, recursos, 
habilidades e competências que 
impulsionam o modo de fazer 
de cada empresa (sua tecno-
logia particular) – e como eles 
se combinam para produzir os 
resultados esperados ou proje-
tados. 

Simplificando: posiciona-
mento corporativo, representa-
tividade, modernidade digital, 
multicanalidade, qualidade de 
serviços, solidez, visão de mer-
cado, aceleração, consistência, 
modelo de expansão e criativi-
dade são direcionadores de va-
lor (veja a tabela com a matriz e 
os seus direcionadores) que es-
pelham ativos intangíveis. Em-
presas espetaculares são aque-
las que conseguem gerenciar e 
extrair o máximo desses ativos, 
endereçando processos, inves-
timentos, pessoas, habilidades 
na busca por objetivos e metas 
ambiciosas, continuamente. 

Quando falamos de compe-
tências, capacidade de inova-
ção, criatividade, conhecimento 
acumulado, aderência e imer-
são em cultura digital, susten-
tabilidade, não estamos olhando 

apenas quanto a empresa vende, seus investimentos, seu EBITDA, 
sua margem e depreciação ou apreciação. Estamos, na verdade, 
procurando entender o que permite a ela buscar, atingir, superar e 
ambicionar resultados cada vez mais significativos. Sem compreen-
der a dinâmica dos intangíveis no negócio, em face da complexidade 
do ambiente corporativo hoje em dia, a empresa tem um encontro 
marcado com a obsolescência e com a irrelevância.

Reescrever, 
redesenhar, 
repensar, renovar, 
recriar. Estes são 
os verbos que 
fazem parte da 
equação de valor 
– e da obsessão 
das empresas 
que compõem o 
ranking  
das disruptivas

Conheça a metodologia do estudo que, 
cada vez mais, serve como uma régua 
de gestão para as maiores empresas 
do Brasil

Desenvolvido pela DOM Strategy 
Partners em parceria com a área de 
Conhecimento do Grupo Padrão, o 
estudo Mais Valor Produzido (MVP) 
identifica quais empresas mais 
apresentaram capacidade de proteger 
e gerar valor em um horizonte que 
abrange um total de 18 meses (os 
últimos 12 e os próximos seis). 
Esse é o único estudo do mercado 
que não se baseia apenas na análise 
de números ou resultados para 
expressar a qualidade da gestão das 
empresas em mais de 20 segmentos. 
E isso acontece justamente porque o 
MVP entende que critérios financeiros 
não são suficientes para avaliar 
a qualidade da gestão de uma 
organização, tampouco o alinhamento 
de seus recursos e ativos no sentido 
de obter melhor performance na 
construção de imagem e credibilidade.
“Gerar valor significa produzir riqueza 
econômica e isso se traduz a partir 
do valor da empresa”, explica Daniel 
Domeneghetti, CEO da DOM Strategy 
Partners. “Em geral, o valor é fruto 
da percepção tangível e intangível 
dos stakeholders”. Para chegar aos 
resultados, o estudo parte de uma 
amostra das mil maiores empresas do 
País (excluindo-se holdings), somada a 
um recorte de cerca de 200 empresas 
chamadas “transformadoras”, 
identificadas pela própria consultoria. 
Cada empresa apresenta um 
balanceamento diferente dos 62 
direcionadores (causas e bandeiras, 
modernidade digital, solidez, tamanho 
e modelo de negócio, por exemplo), 
e é esse equilíbrio que determina 
quais são as companhias que mais 
geram valor para os diferentes 
públicos. Em seguida, as empresas são 
posicionadas em rankings (de acordo 
com sua performance). 
Segundo Domeneghetti, 
aproximadamente um terço das 150 
maiores empresas do País já utiliza 
todo o MVP, ou partes dele, como 
referência. Algumas transformaram 
o método, inclusive, em sistema 
de gestão. “Estamos conseguindo 
inocular essa ideia”, diz ele. 

ENTENDENDO  
O MVP
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A COMPETIÇÃO INTANGÍVEL
STARTUPS E EMPRESAS
DISRUPTIVAS

O MVP 2017 traz ainda uma visão do com-
portamento e da ascensão das empresas dis-
ruptivas, ou seja, aquelas que se destacaram a 
partir da análise das empresas transformado-
ras como novas competidoras em segmentos 
diversos. Apesar de todas as dificuldades de 
nosso ambiente corporativo, recessão à fren-
te, já é visível que nosso mercado abre espaço 
para novos modelos de negócio, tanto globais 
quanto locais. Eles ajudam a reescrever a for-
ma pela qual empresas podem gerar valor 
significativo para diferentes públicos e partes 
interessadas (stakeholders). 

Como em todo processo disruptivo, uma 
startup ou empresa transformadora – nichos 
diferentes, como mostramos na reportagem 
sobre transformação digital no segmento de 
bancos, nesta edição – propõe uma nova for-
ma de capturar valor justamente onde empre-
sas estabelecidas não enxergam em sua pró-
pria forma de atuação. 

Toda startup começa “intangível”, desper-
cebida, fora do radar e repentinamente seu 
negócio começa a fazer sentido, propondo 
uma nova solução para um problema, para 
depois se tornar uma competidora formidável, 
ágil e com enorme amplitude, com a virtude 
de ser “nova”, “inédita” e ousada. Reescrever, 
redesenhar, repensar, renovar, recriar. Estes 
são os verbos que fazem parte da equação de 
valor – e da obsessão das empresas que com-
põem o ranking das disruptivas, pela primeira 
vez presentes e destacadas no estudo Mais Va-
lor Produzido.

O QUE PREVALECE  
É A CONSISTÊNCIA

Jim Collins, guru de milhares de executivos 
no mundo todo, escreveu obras célebres nas 
quais sinaliza características, práticas e atitu-
des que fazem empresas “especiais” – “Empre-
sas Feitas para Vencer” e “Feitas para Durar” 
(títulos de seus livros mais célebres). O pro-
blema é que nenhuma dessas obras responde 
convenientemente à seguinte questão: o que 
realmente permite a uma empresa superar o 
teste do tempo e da evolução que os negócios 

“A melhor forma 
de avaliar a 
saudabilidade 
econômico-
financeira de uma 
empresa é avaliar 
sua capacidade de 
gerar e proteger 
valor tangível e 
intangível para si e 
seus stakeholders 
ao longo do tempo”
Daniel 
Domeneghetti, CEO 
da DOM Strategy 
Partners

precisam apresentar diante das 
forças transformadoras – com-
portamento geracional, hábi-
tos, tecnologias, competidores, 
disrupções, vetores culturais, 
regulações, crises financeiras? 

O MVP, contudo, ao oferecer 
uma régua de gestão, permite 
a uma empresa compreender 
onde exatamente residem suas 
forças, fraquezas e como a dinâ-
mica de fatores internos e exter-
nos influencia na Performance e 
na Reputação. É justamente no 
equilíbrio e no balanço dos di-
versos direcionadores de valor 
que uma empresa consegue en-
frentar os desafios adiante. 

O estudo reconhece a ca-
pacidade de empresas serem 
consistentes na gestão da sua 
proteção e geração de valor. Ao 
contrário de atributos voláteis 
e quase subjetivos dos livros 
de Collins, o MVP consolida as 
competências que cada empre-
sa deve intensificar para ga-
rantir sua perenidade e coloca 
a equação da centralidade no 
cliente como eixo estratégico de 
modo claro, evidente e eficaz.

Não por acaso, ao longo de 
cinco anos de estudo, não sur-
preende ver empresas como Itaú 
Unibanco e Bradesco como pre-
senças constantes em todos os 
desdobramentos e rankings do 
MVP: sempre no Top 5 do ranking 
geral; sempre ora um, ora outro, 
liderando o segmento bancos; 
sempre no Top 10 dos rankings de 
Reputação e de Performance. 

Os bancos estão enfrentan-
do a transformação digital e as 
diversas crises e movimentos 
de mercado com solidez, re-
putação, credibilidade, imensa 
capacidade competitiva e de 
inovação. Ao lado do segmento 
de bancos, o ponto fora da cur-
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É justamente no 
equilíbrio e no 
balanço dos diversos 
direcionadores 
de valor que uma 
empresa consegue 
enfrentar os 
desafios adiante
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va fica por conta da impressio-
nante recorrência da Whirlpool, 
notável pela força inovativa e 
proposta de valor. 

Também é importante res-
saltar a presença das empresas 
de bens de consumo como cons-
tantes. Da mesma forma, o MVP 
já aponta que as companhias de 
serviços digitais, Google, Netflix, 
99 e outras à frente, serão as pro-
tagonistas em um futuro próximo, 
trazendo um novo panorama para 
fustigar empresas tradicionais.

Nas páginas a seguir, o lei-
tor poderá conhecer histórias, 
práticas, inovações, estratégias 
de empresas que constroem um 
novo modo de fazer negócios no 
Brasil. Empresas que se dedi-
cam a gerar valor, mais do que 
simplesmente registrar núme-
ros charmosos em seu balanço. 
A grande aventura corporativa 
do mercado brasileiro passa 
justamente pela reconfiguração 
do que significa entregar resul-
tados e crescer de modo susten-
tado em um mercado machuca-
do pela recessão e por crises 
derivadas de relações indecen-
tes entre governos e empresas.

Quanto mais nossas empre-
sas se dedicarem a entregar va-
lor para seus diversos públicos, 
mais avançado e justo, inovador 
e competente será o ambiente 
competitivo. Entender e absor-
ver o conhecimento do estudo 
Mais Valor Produzido é olhar 
para muito além do azul do ba-
lanço e enxergar o horizonte no 
qual a gestão de uma empresa 
seja avaliada de forma mais 
madura, sistemática e coerente. 
As empresas que entenderem 
a aplicação da fórmula de pro-
teção e geração de valor terão 
mais condições de perpetuar 
sua trajetória em oceanos azuis.

O QUE É VALOR PARA VOCÊ...
Marcos Saravalle,  
analista da XP Investimentos
“Questões como governança, 
responsabilidade ambiental e 
preocupação com o social estão sendo 
cada vez mais comuns. Os green 
bonds – títulos de dívida vinculados à 
sustentabilidade da empresa – são um 
exemplo. São assuntos novos, mas o 
mercado está aprendendo a lidar com 
eles. Essa é uma tendência que deve 
seguir nos próximos anos”

Nicolas Takeo,  
analista da corretora Socopa
“Em um dos nossos modelos de 
avaliação, questões subjetivas e 
intangíveis já representam 60% do 
valor de uma empresa. A questão da 
governança, por exemplo, pesa. O 
balanço continua importando, mas as 
empresas que equilibrarem os dois 
mundos sairão na frente”

Pedro Galdi, 
analista da Magliano Corretora
“A questão do uso dos conceitos 
de governança, sustentabilidade e 
responsabilidade social já é uma 
manifestação visível em países 
desenvolvidos. Aqui no Brasil ainda mais 
após os escândalos apresentados pela 
operação Lava Jato. Para efeito de análise, 
estes itens passam a ser cada vez mais 
influentes”

Leila Almeida, analista da Lopes Filho 
“Consideramos itens subjetivos 
para definir as recomendações de 
investimento em companhias abertas. À 
exceção do risco financeiro, os demais 
são aspectos mais subjetivos do que 
objetivos e dependem muito do olhar de 
cada analista”

Adeodato Volpi Netto, estrategista-
chefe de mercado de capitais da Eleven 
Financial Research
“Vivemos um ciclo de transformação 
da governança. A própria discussão de 
polarização, de indignação com o que 
não está bom, vem se materializando 
nas decisões de investimento. Quando 
falamos em ações, o investidor está cada 
vez mais compreendendo que comprar 
uma ação de longo prazo significa virar 
sócio. Aí, começa a observar melhor se a 
gestão é transparente, se é um modelo 
visível no longo prazo, entre outros 
pontos. Quanto melhor forem esses 
indicadores, mais tende a ser refletido no 
valor da companhia.” 

C A P A
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Quando se fala no nome Raízen, poucos sabem do que se trata. Porém, essa realidade muda quando 
destacamos que a empresa é detentora da Shell, uma marca que conta com mais de seis mil postos de 
combustíveis no País. Mas não é só por meio do abastecimento de veículos que a empresa gera valor 
para o segmento em que atua. Prova disso é que, recentemente, ela investiu em inovação em meios de 
pagamento, lançando um aplicativo de celular chamado Shell Box. É por meio dele que o cliente participa 
de promoções exclusivas dos postos Shell. “Entendemos que, ao gerar valor compartilhado para nossos 
públicos de relacionamento e para a sociedade em geral, conseguimos potencializar e viabilizar negócios 
proporcionando longevidade”, afirma João Alberto Abreu, vice-presidente executivo de etanol, açúcar e 
bioenergia da Raízen. “Consequentemente, geramos renda, emprego, ajudamos a dinamizar a economia e a 
proporcionar oportunidades para que novos parceiros se desenvolvam e cresçam conosco”. A meta, segundo 
o executivo, é sempre apontar novas possibilidades, perspectivas e caminhos para o setor.

Combustível da sociedade

AGRO, QUÍMICA E 
PETROQUÍMICA NOTA

1º Raízen 8,14

2º BASF 8,13

3º Bunge 8,11

AGRO, QUÍMICA E PETROQUÍMICA – RAÍZEN

“Nossa proposta 
é transformar o 

posto Ipiranga no 
principal local de 
apoio às pessoas 

que se deslocam de 
um ponto a outro”, 

Jeronimo Santos, do 
Ipiranga

C A P A
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