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| Introdução
Pela primeira vez desde 2019 o EY Center for Board Matters 
(CBM) aplicou o formulário de sua pesquisa com membros 
de Conselhos de Administração (CA) simultaneamente 
em vários países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, México e Peru. As respostas foram recebidas 
durante o mês de novembro de 2021. Os resultados obtidos 
orientam esta publicação anual, que traz os temas que devem 
nortear as discussões nas salas (virtuais ou presenciais) 
de Conselho da região latinoamericana em 2022. 

Ainda vivendo uma pandemia, porém já observando aumento 
no nível de vacinação e de recuperação das economias 
ao redor do mundo, o Conselho de Administração deve se 
concentrar no valor, na cultura e no talento de longo prazo 
para impulsionar a transformação organizacional em um 
mundo pós-Covid-19.

Não há dúvida de que a profunda crise sanitária mudou 
fundamentalmente a forma como as empresas operam. 
Esperar o inesperado é o novo mantra, mas algumas 
mudanças parecem inevitáveis: um número maior de 
funcionários trabalhará remotamente com mais frequência, 
as cadeias de suprimentos serão reorganizadas para 
maximizar a agilidade e a flexibilidade, a tecnologia terá 
um destaque maior nos modelos de negócio e os critérios 
ESG (ambientais, sociais e de governança) terão padrões 
a ser cumpridos globalmente.

Desta forma, a partir de 2022 será mais crítico do que nunca 
para os Conselhos se concentrar em gerar valor de longo 
prazo e promover uma cultura de mudança contínua. Ao fazer 
isso, desenvolvendo ainda uma força de trabalho preparada 
para o futuro, os Conselhos podem posicionar as suas 
organizações para o sucesso e contribuir para uma mudança 
sistêmica duradoura.

Abaixo, as cinco prioridades para os Conselhos de 
Administração identificadas em nossa última pesquisa 
nos países mencionados da América Latina, nesta ordem 
e com os respectivos percentuais em relação ao total 
de respondentes:

1. Ambiente regulatório e políticas públicas (44%).

2. Transformação digital e uso adequado de novas  
tecnologias (Inteligência Artificial, machine learning, 
blockchain etc.) (43%).

3. Cultura e propósito da companhia (41%).

4. Planejamento estratégico de longo 
prazo e alocação de capital (37%).

5. Resultado, performance e metas 
econômico-financeiras (33%).

O presente material aborda, porém não exaure, os assuntos 
acima mencionados. Por meio dele, buscamos oferecer apoio 
aos membros de Conselhos de Administração na preparação  
e na tomada de decisão junto aos Comitês de Assessoramento 
e à gestão das empresas em que atuam.

Quadro geral dos respondentes da pesquisa 

Empresas representadas:

Capital  
fechado

Capital  
aberto29%

Perfil dos membros:

Não  
independentes

Independentes 37%

63%

71%
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Destaques da pesquisa

• 58% dos respondentes atuam em empresas 
com faturamento entre US$ 1 milhão 
e US$ 500 milhões.

• 58% relataram que a sua empresa participa 
de ações de engajamento junto a stakeholders 
externos (ex.: conferências telefônicas 
com investidores).

•  49% afirmaram que já houve participação de 
agentes externos (ex.: advogados, consultores, 
analistas de mercado etc.) nas reuniões do CA.

•  81% consideraram que a participação de agentes 
externos nas reuniões é positiva para o CA.

Diversidade & Inclusão (D&I)

• 50+ (pessoas com mais de 50 anos) em 47,5% 
dos Conselhos das empresas representadas.

• Mulheres em 37,9% dos Conselhos 
das empresas representadas.

• Etnias variadas (incluindo povos originários) em 
4,7% dos Conselhos das empresas representadas.

Os três grupos que mais seriam positivamente 
impactados por uma maior diversidade 
no mundo corporativo:

• Mulheres em 35,6% das respostas obtidas.

• 50+ (pessoas com mais de 50 anos) 
em 23,9% das respostas obtidas.

• PCD (pessoas com deficiências) 
em 14,6% das respostas obtidas.

As demais opções incluíam LGBTQI+, Religiões minoritárias  
e Outros.

Cabe mencionar também que a grande maioria das 
empresas da região ainda não possui um Comitê de D&I 
(84%) nem orçamento específico destinado a D&I (73%).

Cibersegurança

Frequência do tema de segurança cibernética 
e possíveis ameaças atualmente na agenda 
dos Conselhos representados

Nunca

Anualmente

Semestralmente

Ad hoc  
(quando necessário)

Trimestralmente

37%

28%

18%

9%
8%

Este é um tema importante da pauta dos Conselhos de 
Administração com a crescente digitalização das empresas  
e a dependência de processos seguros tanto para as 
operações propriamente ditas quanto para a proteção 
das informações corporativas e pessoais.

Com forte presença nas reuniões dos Conselhos de 
Administração conforme a pesquisa anterior, os critérios ESG 
(ambientais, sociais e de governança) mantiveram-se 
relevantes em 2021, com diferentes frequências na pauta.

Em relação ao ano anterior, quando os critérios ambientais 
apareceram como os mais relevantes do trio, na pesquisa 
recente os critérios de governança superaram individualmente 
os demais.

Critérios ESG

O tema ESG (critérios ambientais, sociais e de 
governança) está presente na pauta das reuniões 
do Conselho de Administração da sua empresa?

Percentual

Sim, com bastante frequência 46%

Sim, mas com pouca frequência 43%

Não, o tema será abordado a partir de 2022 6%

Não, nunca foi tema da pauta e não está previsto 5%

Entre os critérios ESG (ambientais, sociais e 
de governança), algum tem tido mais relevância 
nas discussões do Conselho de Administração 
da empresa?

Percentual

Sim, os critérios de governança 33%

Não, os três critérios possuem a mesma relevância 28%

Sim, os critérios ambientais 17%

Sim, os critérios sociais 16%

Não sei informar 5%
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Prioridades dos Conselhos 
de Administraçãopara 
2022 na América Latina

Não chega a ser uma grande surpresa que o tema 
“Ambiente regulatório e políticas públicas” surja como uma 
das prioridades de 2022 para os membros dos Conselhos 
de Administração da América Latina. Em complemento à 
conhecida instabilidade política ainda presente em diversos 
países da região, o advento da crise sanitária e econômica 
provocada pela pandemia da Covid-19 inegavelmente 
agravou este cenário. Muitos órgãos governamentais de 
diversas esferas de poder (Federal, Estadual e Municipal) 
seguem editando uma sequência volumosa de atos 
normativos “emergenciais” (muitos deles contraditórias 
entre si), impactando diretamente a atividade das empresas 
nos mais variados setores da economia. E, apesar dos 
positivos avanços nos índices de vacinação, novas variantes 
e surtos localizados da doença indicam que ainda conviveremos 
com este grave problema também ao longo de 2022.

Soma-se a isso a complexa volatilidade regulatória à qual 
as empresas da América Latina já estão sujeitas. Tomando 
o Brasil como exemplo, justamente o país de maior 
relevância econômica da região, já foram publicados mais 
de 6,7 milhões de normas nos 33 anos de vigência da atual 
Constituição Federal. Segundo recente estudo do Instituto 
Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), isso 
representa uma média de 563 novas normas por dia (!), 
muitas delas diretamente aplicáveis à atividade empresarial, 
gerando enorme impacto operacional e financeiro. E engana-
se quem pensa que “apenas” os segmentos tradicionalmente 
regulados (tais como energia, telecomunicações, instituições 
financeiras, transporte aéreo, saúde etc.) são os únicos 
sujeitos a tais “avalanches” de novas regras. Para ilustrar 
este panorama geral, podemos citar o comércio varejista, 
cuja detalhada operação vem sendo objeto de crescente 

normatização pelos mais diversos níveis estatais ao longo 
dos últimos anos.

Sabemos que regulamentação é uma variável indissociável 
dos negócios em qualquer lugar do mundo. Entretanto, 
o ambiente de insegurança jurídica peculiar dos países 
latinoamericanos que tanto preocupa os membros dos 
Conselhos de Administração afeta de maneira ainda mais 
sensível o planejamento empresarial, as decisões de 
investimento e os diversos riscos inerentes da atividade 
corporativa. Assim, as companhias são constantemente 
desafiadas a buscar estratégias cada vez mais efetivas 
na gestão do seu ambiente regulatório. Por mais que 
não exista uma “fórmula única” aplicável a todas as 
organizações, o monitoramento ativo dos atos normativos 
relacionados ao respectivo setor de atuação é prática inicial 
indispensável. Trata-se de atividade complexa, tendo em 
vista os diversos órgãos governamentais aos quais a 
operação (nacional ou regional) está sujeita, mas felizmente 
existem em diversos países da América Latina consultorias 
especializadas e algumas ferramentas de tecnologia 
que podem auxiliar no exercício desta relevante função. 

Neste sentido, outra tendência positiva é o fortalecimento 
da área de Relações Institucionais e Governamentais (RIG) 
nas companhias, com profissionais qualificados e treinados 
para atuar junto às entidades de classe – e perante os 
diversos níveis de governo também –, de maneira 
transparente, ética e de acordo com as melhores práticas 
de compliance. Temos observado que a maturidade e o papel 
estratégico desta área dentro das organizações ainda variam 
muito e, por óbvio, tendem a ser mais desenvolvidos em 
setores tradicionalmente mais regulados. Mas, em geral, 

Ambiente regulatório 
e políticas públicas
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a intenção com este movimento é propiciar condições 
para que as empresas possam ser ouvidas e influenciar 
de maneira construtiva o próprio processo legislativo 
(ou administrativo) que precede a edição das normas. 
Participação em consultas públicas, fornecimento de estudos 
acadêmicos e científicos, produção de benchmarkings 
internacionais, dados atualizados de mercado e análises 
de potenciais impactos jurídicos e econômicos são todas 
medidas saudáveis e geralmente bem-aceitas pelo poder 
público, e inegavelmente enriquecem o debate sobre 
qualquer assunto específico.

Por fim, e não menos importante, faz-se necessário dedicar 
a devida atenção à integração e aos fluxos de comunicação 
interna entre as diversas divisões da empresa, assegurando 
que eventuais ajustes e adequações operacionais exigidos 
pelas novas regulamentações possam ser apropriadamente 
mensurados e implementados pelas áreas responsáveis. 
Isso é particularmente desafiador em organizações com 
atuação descentralizada e/ou diversificada, tendo em vista 
a multiplicidade de jurisdições e de agentes públicos que 
regulam a atividade. 

Muitas das regras editadas diariamente trazem severas 
punições financeiras aplicáveis em caso de não cumprimento, 
com potenciais repercussões muito negativas de imagem 
junto a imprensa, parceiros comerciais, base de clientes, 
acionistas e demais stakeholders. Adiciona-se ainda a 
esses riscos a potencial responsabilização pessoal dos 
administradores em âmbito cível e até criminal, em 
casos mais extremos. Ao mesmo tempo, notamos que 
as estruturas de fiscalização têm se aprimorado ao longo 
dos últimos anos, inclusive com o uso de metodologias 
e tecnologias de monitoramento estatal mais sofisticadas. 

Sobre a prioridade mencionada, a EY recomenda 
as seguintes reflexões aos membros do CA:

• Qual a abrangência e a efetividade do processo 
periódico de acompanhamento da edição das 
leis e demais normas que afetam as operações 
da empresa?

•  Considerando as complexidades do ambiente 
regulatório, como a área de Relações Institucionais e 
Governamentais (RIG) está estruturada na empresa? 

•  Tendo em vista os potenciais impactos decorrentes 
do não cumprimento da regulamentação vigente, 
as áreas de Controles Internos, Jurídico, Compliance, 
Auditoria e Gestão de Riscos estão devidamente 
capacitadas e vêm atuando, juntamente com 
Operações, na efetiva mitigação desses riscos?

•  A forma pela qual o Conselho de Administração 
tem monitorado as diversas questões atinentes 
ao ambiente regulatório e às políticas 
públicas que impactam a empresa está alinhada 
com as melhores práticas de mercado?

Questões para o Conselho de Administração considerar

Portanto, neste complexo ambiente de negócios vivenciado 
pelas empresas na América Latina, as funções das áreas 
de Controles Internos, Jurídico, Compliance, Auditoria 
e Gestão de Riscos ganham ainda maior relevância na 
estrutura corporativa.
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Transformação digital e uso 
adequado de novas tecnologias 
(Inteligência Artificial, machine 
learning, blockchain etc.)
“É preciso correr muito para ficar no mesmo lugar. Se 
você quer chegar a outro lugar, corra duas vezes mais.” 
Esta frase, dita pela Rainha Vermelha no livro Alice através 
do espelho, de Lewis Carroll, é cada vez mais simbólica 
do ambiente competitivo global. A transformação digital 
é o capítulo mais recente desta dinâmica de reconfiguração 
acelerada dos negócios.

A pressão competitiva é uma característica central das 
economias capitalistas, mas a dinâmica contínua e acelerada 
de transformação dos negócios é um resultado direto 
da Revolução Industrial, desde meados do século XVIII, 
e a sua força propulsora central: a inovação tecnológica.

O ritmo de introdução de novas tecnologias e os seus 
impactos nos negócios, com a redefinição de mercados, 
modelos de negócio e formas de operar, vêm criando 
e destruindo empresas, no que o economista austríaco 
Joseph Schumpeter chamou de destruição criativa.

Uma face visível desta aceleração da mudança é a duração 
média das empresas que compõem o índice S&P500, que 
era de 61 anos em 1958, caindo para 25 anos em 1980 
e, finalmente, para 18 anos em 2015. Este ciclo vertiginoso 
de mudança encontra um paralelo direto com a introdução 
de algumas das tecnologias definidoras do dia a dia: o 
primeiro automóvel foi colocado no mercado há 137 anos, 
o computador digital há 74 anos, a internet comercial há 
31 anos, e o smartphone, no formato que conhecemos, 
apenas 13 anos. Todas estas tecnologias formaram 
a economia e o mercado existentes hoje.

A transformação digital, com um conjunto de tecnologias 
viabilizadas pelas revoluções na capacidade computacional, 
velocidade de transmissão de dados e usabilidade ocorridas 
nas últimas três décadas, é o próximo ponto de inflexão  
na história. 

O aspecto marcante da transformação digital é a 
omnipresença de soluções tecnicamente sofisticadas  
se difundindo em todos os setores da economia e 
redefinindo os parâmetros competitivos e as fronteiras  
dos setores: como disse Marc Andreessen, “o software 

está comendo o mundo”. Como a eletricidade já havia feito 
no fim do século XIX.

O grande desafio de entendimento desta dinâmica 
transformadora, e por conseguinte da formulação das 
respostas corporativas, reside na capacidade de enxergar  
as consequências além da simples aplicação da tecnologia. 

Benedict Evans, mencionando uma frase atribuída ao 
astrônomo Carl Sagan, faz uma ponderação sagaz sobre 
este desafio de entendimento: olhando para o Ford T foi fácil 
prever que os automóveis se tornariam bens de consumo em 
massa; mas ninguém previu o Walmart.

Mais do que ganhos de produtividade, a transformação 
digital habilita a criação de espaços de negócio inteiramente 
novos, com parâmetros competitivos e lógicas internas 
completamente novas e, portanto, distintas das dominadas 
pelas empresas estabelecidas. 

Não há grande desafio em “prever” a larga adoção da 
Inteligência Artificial (IA) na automação de processos,  
do blockchain no registro de transações ou da Internet das 
Coisas (IoT) em processos de inventário físico. Estas são 
questões apenas de disponibilidade e custo – que a Lei  
de Moore vai, ao fim, endereçar.

O prêmio, seguindo a lógica de Sagan, está, por exemplo, 
para quem conseguir explorar os estacionamentos nos 
centros urbanos, que ficarão subutilizados quando houver 
adoção expressiva de carros autônomos baseados em IA.

Para escapar do ocaso induzido pelas ondas de criação 
destruidora, as empresas devem olhar a transformação digital 
como uma transformação de negócio em um mundo digital.

Esta onda se acentuou com a difusão e a adoção das 
tecnologias digitais na crise recente da Covid-19 – momentos 
como este sempre acabam reduzindo os custos de transição 
e as barreiras de entrada para soluções inovadoras. Diversos 
setores tiveram que pivotar as suas estratégias competitivas 
para modelos centrados em tecnologias digitais.

Uma ilustração é a penetração do comércio eletrônico, 
que, ao longo dos 12 meses de 2021, teve um crescimento
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equivalente ao que ocorreu nos 12 anos anteriores, segundo 
dados da empresa de venture capital Atlantico. A representação 
no mercado das empresas de tecnologia, seja como participação 
no PIB, seja como relevância no mercado de capitais, também 
teve uma dinâmica semelhante. Em pouco mais de um ano 
efetuou-se a transformação de uma década. E não há volta.

O corolário científico da frase da Rainha Vermelha na 
biologia evolutiva, postulado no “Princípio da Rainha 
Vermelha” pelo biólogo estadunidense Leigh Van Valen, é 
que “Para um sistema evolutivo é preciso haver um 
desenvolvimento contínuo para manter a aptidão 
relativamente aos sistemas com o qual estão a coevoluir”.

As empresas estabelecidas, com os seus modelos focados 
na mudança incremental e na estabilidade operacional, 
enfrentam aqui o seu grande desafio existencial. A 
necessidade de redesenhar as formas de trabalho, o 
relacionamento com os consumidores e os modelos 
econômicos ao mesmo tempo que mantêm a operação rodando.

Como manter a aptidão em um sistema 
tão dinâmico?A resposta passa por três 
eixos de trabalho: 

1. Ambição e visão estratégica: Fazer uma reflexão 
profunda e orientada a futuro – em vez de baseada 
na trajetória estabelecida – de qual deve ser o seu 
posicionamento de negócio em um mundo digital.

2. Construção de fluência e capabilities: Trazer para o 
seu ecossistema de negócio, tanto com recursos internos 
quanto externos, conhecimento e domínio não apenas 
das novas tecnologias mas também dos casos de uso 
e aplicações destas.

3. Estabelecimento de prontidão: Sistematizar rotinas 
exploratórias para capturar e testar novas tecnologias 
para aumentar a capacidade da empresa de analisar, 
especificar e aplicar as novas tecnologias, especialmente 
aquelas fora do contexto de domínio atual.

Sobre a prioridade mencionada, a EY recomenda 
as seguintes reflexões aos membros do CA:

• Quais componentes do modelo operacional e de 
negócio estão baseados em tecnologias em processo 
de obsolescência?

• Como as novas tecnologias alteram os parâmetros 
de eficiência e eficácia do negócio?

• Como as novas tecnologias habilitam espaços de 
oportunidade para competidores não tradicionais, 
com produtos mais baratos, propostas de valor 
mais sofisticadas ou experiências melhores?

• Qual o nível de fluência do Conselho de 
Administração e do corpo executivo nas tecnologias 
emergentes e nos principais casos de uso destas?

•  Qual o nível de prontidão organizacional para 
aprender e aplicar as tecnologias emergentes?

•  Como a agenda de negócio, traduzida nos 
indicadores e incentivos, está amarrada 
com a transformação digital?

Questões para o Conselho de Administração considerar

Estes três eixos vão além da agenda executiva, demandando 
dos Conselhos de Administração uma atuação próxima, 
desafiando visões e práticas estabelecidas e mentorando 
a gestão na transformação. Por outro lado, esta perspectiva 
e agenda de trabalho exigem dos conselheiros todo um 
novo arcabouço de conhecimentos e de modos de atuação. 
Os Conselhos de Administração e seus membros têm, 
desta forma, um papel central como atores e agentes 
na alavancagem das oportunidades seculares de negócio 
trazidas pela Transformação Digital.
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Cultura e 
propósito da 
companhia
Em quase dois anos de pandemia, a dinâmica de trabalho mudou 
radicalmente. O aquecimento do mercado de trabalho tornou 
acirrada a busca por profissionais qualificados. Neste cenário, 
inúmeras pessoas mudaram de emprego e se juntaram a  
novas empresas no formato remoto. Inserir-se em novos times, 
estabelecer confiança e gerar resultados em um contexto 
no qual as pessoas nunca se viram pessoalmente passou a ser 
um desafio comum.

A cultura pode ser difícil de entender e discutir, ainda mais 
de gerenciar, porque parece intangível – muito da cultura está 
ancorado em comportamentos, mentalidades e padrões sociais 
velados, adicionando-se a isso um fator extra de dificuldade 
quando apenas, ou na maior parte do tempo, interagimos 
de modo virtual. 

Mas como fazer fluir processos e sistemas de crenças 
compartilhados, valores e formas de trabalho dentro de uma 
organização que sejam suficientemente capazes de elevar a 
consciência e os resultados de longo prazo, independentemente 
se o modelo de trabalho adotado for o presencial, o remoto 
ou o híbrido?

Neste contexto, é preciso que o Conselho de Administração 
proponha e inclua como estratégia de perenidade e crescimento 
do negócio o fortalecimento e a disseminação da cultura, 
dos valores e do propósito organizacional. 

Disseminar a cultura, que está relacionada não apenas ao que 
está escrito, mas principalmente às efetivas atitudes, à liderança 
pelo exemplo, ao conceito de “walk the talk”. Isso tem um 
papel fundamental sobre como a cultura se propaga e acaba 
por impactar toda a organização, e para isso a alta administração 
deve estar profundamente envolvida no processo. 

Mais importante do que divulgar frases de incentivo na sua 
empresa é tornar de fato o ambiente de trabalho participativo 
e desenvolver a confiança das pessoas para engajá-las e 
alinhar o propósito da organização ao propósito pessoal de cada 
uma delas.

Como afirmou John P. Kotter: “A transformação de uma 
organização requer sacrifício, dedicação e criatividade”. 

Várias ações poderão ser tomadas pela empresa com base 
nas decisões estratégicas do próprio Conselho de Administração 
visando uma mudança cultural empresarial profunda, como 
por exemplo:

• Construção de uma visão clara sobre o propósito organizacional 
e como a empresa se posiciona no contexto atual.

• Difusão de conhecimento, treinamento/educação e 
conscientização: deverá o Conselho de Administração estimular 
a organização a investir em ações de conscientização.

• Clareza sobre os comportamentos desejados: líderes serão 
responsáveis por modelar os comportamentos desejados, 
servindo como embaixadores da cultura.

Para uma equipe executiva encarregada de mudanças culturais 
é importante estabelecer um programa formal que empregue 
uma abordagem de gerenciamento de desempenho ao 
estabelecer objetivos, encorajando certas ações, reforçando 
o comportamento correto e possibilitando conversas sensíveis 
em todos os níveis. Isso traz a ideia frequentemente elevada 
de cultura até um nível operacional, promovendo a mudança 
necessária nas rotinas diárias.

O papel de disseminar a cultura da organização pela empresa 
não é apenas dos conselheiros de administração mas também 
de sócios e acionistas e de todos os executivos da gestão. 
Toda a organização, incluindo todos os membros dos órgãos 
de governança da empresa, devem ser responsáveis por esta 
função e devem contaminar a empresa com os seus valores 
e princípios por meio de um processo de atitudes e de 
comportamentos no dia a dia. Não é apenas uma questão 
de expressar, publicar ou ter quadros com os valores. O 
fundamental é a prática. É isso que vai garantir a perenidade  
da organização.

Sobre a prioridade mencionada, a EY recomenda 
as seguintes reflexões aos membros do CA:

• Como a cultura atual da sua empresa consegue apoiar 
a estratégia do negócio? O que precisa mudar?

• A cultura da organização precisará de uma 
mudança significativa nos próximos meses para 
que seja possível alcançar o sucesso, crescer, reter 
as pessoas?

• Como gerar o comprometimento dos profissionais 
com a estratégia de negócio em um cenário  
de constante transformações?

• Qual o papel do Conselho de Administração em 
disseminar a cultura da organização pela empresa?

• A organização já possui um plano de ação 
para alinhar as prioridades de transformação 
da empresa aos diferentes aspectos de cultura 
e ao seu propósito?

Questões para o Conselho de Administração considerar
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Planejamento estratégico de 
longo prazo e alocação de capital
2021 foi o segundo ano com o maior número de IPOs na bolsa 
de valores brasileira (B3), com 45 ofertas públicas iniciais, 19 
a menos que o recorde histórico de 64 aberturas de capital em 
2007. O ritmo acelerado de registros de ofertas, especialmente 
no primeiro semestre do ano, revelou uma expectativa por parte 
dos investidores de retomada do crescimento econômico a partir 
do início da vacinação em massa contra a Covid-19 e refletiu 
um cenário de liquidez global que permitiu maior alocação 
em renda variável. 

O impulso macroeconômico veio aliado a uma necessidade 
profunda de alteração dos modelos de negócio das companhias, 
que precisaram criar diferenciais competitivos novos em 
um mundo em que o físico e o digital convergiam de forma 
acelerada e os clientes adotavam novos hábitos de consumo 
com igual velocidade.

Entre todas as mudanças de modelo de negócio, duas 
emergiram de forma proeminente nas estratégias declaradas 
das companhias recém-listadas na B3 – a participação em 
ecossistemas e o desenvolvimento de plataformas. Analisamos 
os prospectos de IPO das 45 empresas recém-listadas na 
bolsa em busca de sinais da abrangência destes novos modelos 
de negócio e de organização. Os resultados atestam de fato 
a prevalência dessas tendências – enquanto 27 das empresas 
mencionam “ecossistema”, 45 trazem o tema “plataforma” 
na sua tese de investimento. Conjuntamente, as duas palavras 
aparecem 2.557 vezes.

Uma leitura atenta dos prospectos mostra que ainda existem 
interpretações distintas do conceito de ecossistema e de 
plataformas pelos participantes do mercado. Por vezes os 
termos se confundem e por vezes são usados de forma muito 
menos rigorosa do que a literatura sobre o tema. Semântica 
à parte, os sinais são claros de que as discussões sobre este 
tema deverão se manter nas reuniões de Conselho e das 
comunicações com o mercado ao longo de 2022, e é preciso 
estar preparado para avaliar de forma profunda se a direção 
correta para determinada empresa é a participação em 
ecossistemas ou desenvolvimento de plataformas.

Estratégia 

A experiência da EY em pensar e desenhar essa jornada de 
transformação dos negócios mostra que as empresas bem-
sucedidas começam as discussões pela palavra que aparece 
3.312 vezes nos prospectos analisados – “estratégia”. As 
escolhas fundamentais que compõem uma boa estratégia – 
quais os diferenciais competitivos, qual o melhor modelo de 
negócio, que capacitações são necessárias – se tornam ainda 
mais cruciais em um ambiente que requer maior coordenação 
entre as partes e com uma gama maior de alternativas e 

modelos em constante evolução. É preciso, portanto, que se 
tenha uma postura crítica e bem informada em relação à 
estratégia da companhia antes de definir que o futuro será 
calcado no desenvolvimento de plataformas e coordenação de 
ecossistemas. Existem inúmeros exemplos de empresas que 
embarcaram nesta jornada e não obtiveram o sucesso esperado.

Dois pontos nos parecem particularmente importantes 
nestas discussões de estratégia e novos modelos de negócio 
– a experiência do cliente e a economicidade das soluções. 

O delicado equilíbrio entre uma experiência diferenciada da 
competição e os custos envolvidos sempre foi parte fundamental 
do desenho de uma estratégia, mas, se em uma estratégia 
tradicional essa era uma decisão de uma só empresa, em 
um modelo de ecossistema esta passa a ser uma decisão 
coordenada dos vários integrantes (que não necessariamente 
são empresas). A questão central, para além dos desafios de 
coordenação de entidades independentes, passa a ser como 
alinhar o valor gerado para cada um dos participantes de forma 
que eles se sintam impelidos a caminhar na mesma direção 
de experiência para o cliente.

Em um cenário de potencial redução de liquidez global com 
o fim dos estímulos do Fed (banco central estadunidense) 
e estagnação econômica em vários países da América Latina, 
o papel do Conselho de Administração como guardião da 
estratégia passa a ser ainda mais crucial. Com o maior 
escrutínio dos investidores será ainda mais importante desafiar 
os executivos quanto à solidez da estratégia e reduzir o risco 
de tomar direções que, embora populares, possam levar 
a um longo ciclo de investimentos para construir algo sem 
fundamentação mercadológica.

Sobre a prioridade mencionada, a EY recomenda 
as seguintes reflexões aos membros do CA:

• Quais os aspectos únicos de experiência dos nossos 
clientes que vamos conseguir entregar com a nossa 
plataforma e o que nos faz crer que esta é uma 
necessidade real deles?

• Por que a participação ou coordenação de um 
ecossistema é a melhor forma de entregar a 
proposta de valor quando comparada a outros 
modelos de governança?

• Quais os investimentos necessários até que os efeitos 
de rede comecem a aparecer e o crescimento da base 
de usuários passe a gerar o retorno necessário?

Questões para o Conselho de Administração considerar
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Resultado, performance e 
metas econômico-financeiras
São diversos os desafios presentes nas economias da América 
Latina nos últimos anos, quadro amplificado pelos efeitos da 
pandemia da Covid-19. Algumas empresas foram severamente 
afetadas, enquanto outras conseguiram encontrar oportunidades 
para crescer, a despeito da piora do cenário macroeconômico. 
Este fato reforça a necessidade de se mapear os caminhos pelos 
quais as empresas são impactadas pela conjuntura econômica. 

Quando se coloca a lupa sobre os balanços de companhias 
latinoamericanas, notam-se bons resultados em termos de 
receitas. Boa parte das empresas da região deve encerrar o ano 
com resultados positivos, retornando a patamares pré-pandemia. 
Isso não significa que o caminho foi e será fácil. Empresas 
precisaram se reinventar para se recuperar diante das diferentes 
necessidades que foram surgindo desde o início da pandemia. 
Muitas delas viram mudar o mix de suas receitas e de seus custos, 
principalmente por causa das novas preferências dos consumidores 
(por exemplo, aumento das vendas pelo canal eletrônico). 

Diante disso, o termo “destruição criativa” (conceito do economista 
Joseph Schumpeter) ganhou relevância nas discussões de 
nível estratégico. Trata-se de novas soluções que “destroem” 
os arranjos atuais e os “reconstroem” de forma a capturar 
especialmente mudanças na tecnologia, nas preferências dos 
consumidores e nas relações de competição. Um bom exemplo 
é o setor de entretenimento: consumidores adaptaram as suas 
preferências, e hoje, muitas vezes, deixam de ir ao cinema para 
ficar em casa assistindo às plataformas de streaming em sua 
Smart TV, sentados no sofá e comendo algo pedido via delivery.

Já quando o assunto é lucratividade, a retomada não é tão 
evidente como a observada na linha de receitas das companhias. 
O aumento de custos e despesas vem exercendo pressão sobre 
as margens financeiras. Uma das explicações está nos gargalos 
de oferta industrial e nos consequentes aumentos dos custos 
dos insumos, gerados pela demanda aquecida. Também parte 
das companhias aumentou as suas despesas ao se reestruturar 
para atender as mudanças no mercado. Assim, o desafio está 
no repasse do aumento de custos ao preço final, dados o 
elevado nível de desemprego e a redução do poder de compra 
do consumidor. 

Neste contexto também está a desvalorização das moedas 
latinoamericanas. A direção e a magnitude do seu impacto 
sobre o desempenho das companhias dependem de fatores 
como o setor em que a empresa está inserida, o grau de 
exposição à volatilidade cambial e a sua composição de custos. 
Os preços das commodities, afetados pela alta demanda no 
mercado externo e pelo efeito cambial, estão desempenhando 
um papel central nos resultados financeiros não só das 
empresas como também dos países. 

Soma-se a este quadro a elevação nas taxas de juros, no intuito 
de conter a escalada da inflação. Este aperto monetário deve 
aumentar a volatilidade nos mercados, afetando especialmente 
empresas de capital aberto em economias emergentes. O grau 
do impacto vai depender, principalmente, da estrutura de capital 
da empresa e do tipo de produto comercializado. Taxas de juros 
persistentemente elevadas atrapalham a capacidade de 
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pagamento de dívidas, ampliam a alavancagem e restringem 
o acesso aos financiamentos, afetando decisões de médio 
e longo prazos. 

Mais um fator macroeconômico merece destaque: o arcabouço 
fiscal. Após aumento dos gastos públicos para combater os 
efeitos da pandemia, os países da região têm como principal 
desafio estabilizar a dívida pública, visando ancorar as 
expectativas. Menor arrecadação por parte dos governos, 
elevados custos de financiamento e pressões políticas podem 
formar uma tempestade perfeita sobre as expectativas. 
Estas incertezas abalam a confiança empresarial, ressoando 
nos investimentos e na avaliação futura dos ativos.

Desta forma, o cenário que se desenha para as economias 
latinoamericanas, de baixo crescimento econômico, inflação 
e juros elevados, depreciação da moeda, maior desemprego 
e redução dos estímulos governamentais, pode se traduzir 
em desafios para algumas empresas e em oportunidades para 
outras. Fato comum é que o quadro econômico carrega em 
si um grande conjunto de variáveis e sutilezas que devem ser 
consideradas de forma integrada e dinâmica para a construção 
de estratégias e planos de ação. 

Conhecer a fundo o papel dos agregados macroeconômicos 
e traduzir as mudanças de rumo da economia para o negócio 
pode auxiliar o Conselho de Administração a construir uma 
visão mais ampla do porvir. Nela é certo que os impactos 
da pandemia continuarão sendo refletidos nos resultados 
das empresas e dos países por mais algum tempo assim 
como as responsabilidades dos(as) conselheiros(as) no rumo 
das companhias.

Sobre a prioridade mencionada, a EY recomenda 
as seguintes reflexões aos membros do CA:

• Quais os principais drivers econômicos que devem 
ser monitorados? Como e quanto impacta cada 
um deles o resultado da empresa?

•  Como o contexto econômico e as perspectivas 
de mercado foram incorporados na construção 
das estratégias da empresa?

•  Existe alguma estrutura interna desenhada para 
incorporar as mudanças de conjuntura econômica 
aos planos de ação da empresa?

Questões para o Conselho de Administração considerar
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Comparativo com as 
prioridades nos Estados Unidos

Neste início de 2022, um ano que novamente começa com a desafiadora tentativa global de superação da pandemia, 
o EY Center for Board Matters traz as cinco prioridades nas agendas dos Conselhos de Administração dos países 
da América Latina comparadas aos quatro temas divulgados nos Estados Unidos para atenção dos Conselhos.1 

Por lá, os temas foram divulgados com diversas perguntas-chave que podem ser feitas à gestão e agrupados em:

• Estratégia e inovação.

• Risco e resiliência.

• Supervisão de talento.

• Governança dinâmica.

1. Disponível em https://www.ey.com/en_us/board-matters/board-priorities-2022.
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Temas prioritários nos 
Estados Unidos

Prioridades elencadas na América Latina

Estratégia e inovação

As empresas continuam atualizando as suas estratégias para fortalecer a agilidade, a resiliência e a 
sustentabilidade, e alavancar oportunidades inovadoras que podem acelerar o seu desempenho a longo 
prazo. As trajetórias das empresas que estão prosperando e se curvando a essa redefinição estratégica 
estão divergindo rapidamente daquelas que estão apenas sobrevivendo. 

A cadeia de suprimentos global, em sua forma atual, é incapaz de resistir às forças disruptivas do 
amanhã. Preferências do consumidor mudando constantemente, rupturas ambientais e alterações 
intrínsecas à ordem global são os principais impulsionadores da mudança.

Nos países latinos, a preocupação dos conselheiros em relação a isso apareceu na pesquisa regional 
ao selecionar dois itens prioritários: “Transformação digital e uso adequado de novas tecnologias” 
(43%) e “Planejamento estratégico de longo prazo e alocação de capital” (37%).

Risco e resiliência

As mudanças climáticas e a perda de biodiversidade estão ameaçando os ecossistemas dos quais 
a economia e a humanidade dependem, exigindo uma reavaliação de como a estratégia e a gestão 
de riscos mitigam e se adaptam a estes desafios. Com os riscos climáticos se aproximando de pontos 
para além dos quais pode ser impossível se recuperar, muitos stakeholders acreditam que é urgente 
agir em escala e ritmo adequados para alcançar um futuro sustentável de baixo carbono e positivo 
para a natureza. 

No caso latinoamericano, a opção “Gerenciamento de riscos” (30%) não apareceu no topo das 
prioridades na recente pesquisa regional, como havia aparecido em anos anteriores, porém a escolha 
como prioridade máxima do item “Ambiente regulatório e políticas públicas” (44%) indica que 
a instabilidade política e o declínio da confiança nos governos locais são focos de inquietação para 
os membros do principal órgão de governança das companhias.

À medida que as empresas avançam tecnologicamente e o trabalho pode ser realizado de qualquer lugar, 
o cenário para ameaças de segurança cibernética se amplia com malware, ransomware e outros novos 
ataques sofisticados que continuam a prejudicar a infraestrutura crítica das empresas. E, à medida 
que os países se separam globalmente por meio do aumento contínuo do nacionalismo e do populismo, 
os riscos e as oportunidades geopolíticas estão rotineiramente desafiando as organizações, exigindo 
análises aprimoradas de cenários e planejamento de contingências para cenários extremos.

Supervisão de talento

Os avanços tecnológicos continuam a transformar os modelos operacionais e as formas de trabalhar 
e viver, remodelando as expectativas dos stakeholders e exigindo que as empresas acelerem as suas 
ambições digitais, além de expandir a flexibilidade dos trabalhadores para criar vantagem competitiva.

Como resultado, as empresas estão aumentando e renovando a qualificação de sua força de trabalho 
e colocando as pessoas e a cultura no centro da criação de valor.

Esta prioridade apareceu também na América Latina, com a seleção do item “Cultura e propósito 
da companhia” por 41% dos conselheiros respondentes da última pesquisa.

Governança dinâmica

Os Conselhos têm a oportunidade e a responsabilidade de ajudar a orientar as empresas nesta nova 
era. Eles podem apoiar as suas empresas na incorporação de capital humano e natural como parte 
das decisões e estratégias de negócios e aproveitar os riscos como oportunidades de inovação 
e de vantagem competitiva.

No entanto, isso não pode ser alcançado por meio de um modelo de governança ultrapassado. 

Os Conselhos devem continuar a sua própria transformação para uma nova forma ágil e dinâmica 
de governança corporativa e desafiar continuamente a sua composição, estrutura de comitês, 
agendas e formas de trabalhar para que as suas organizações possam prosperar no longo prazo.

Na pesquisa latinoamericana, os conselheiros apontaram este pensamento ao indicar que os critérios 
de governança têm sido os mais discutidos nas reuniões de Conselho (33%), entre os três critérios 
ESG como um todo. Podemos dizer que isso apareceu também na seleção do item “Resultado, 
performance e metas econômico-financeiras” (33%) por mais um ano consecutivo, demonstrando 
que atingir os objetivos corporativos e entregar resultado ao mercado depende de uma governança 
satisfatória no estabelecimento responsável das metas de curto, médio e longo prazos.
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Expandimos o olhar desta pesquisa para mais países 
da América Latina e percebemos que os temas 
prioritários para os Conselhos de Administração 
são, em sua maioria, recorrentes na pauta do colegiado. 
As preocupações não estão mais restritas ou exclusivas 
às fronteiras dos países, os desafios são sistêmicos 
e globais. 

Entretanto, precisam ser discutidos com um novo 
mindset, novas provocações e novas tecnologias. Não 
é à toa que o termo “destruição criativa”, de Joseph 
Schumpeter, foi citado mais de uma vez ao longo desta 
publicação, no qual, segundo ele, as transformações 
que ocorrem no capitalismo jamais serão estáticas 
e estão em constante evolução. 

| Conclusão
Como citado nesta publicação, os Conselhos têm 
a oportunidade e a responsabilidade de liderar esta 
evolução. Sabemos que o debate vai além dos cinco 
temas prioritários que apresentamos aqui, a jornada 
de evolução e transformação das empresas passa por 
outras esferas, como segurança cibernética, critérios 
ESG (ambientais, sociais e de governança), gestão 
de riscos, gestão de pessoas, entre outros. 

A EY acredita que melhores perguntas levam a 
melhores respostas e, consequentemente, a um mundo 
de negócios melhor. Da mesma forma, acreditamos 
que a ferramenta mais eficaz de um Conselho seja fazer 
perguntas, por isso esperamos que este material sirva 
de guia para a jornada de 2022. 
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