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Publicações

Conectados e coordenados –  
Serviços customizados para os idosos
O aumento da expectativa de vida e o declínio da taxa de 
fertilidade são realidades do século 21. O crescimento do 
número de idosos, a diminuição da população ativa e as 
mudanças no estilo de vida nos levam a buscar saídas para 
uma questão crucial: como tornar eficiente e sustentável 
a oferta de cuidados de saúde numa sociedade em franco 
processo de envelhecimento? As respostas para esse desafio 
exigem uma análise ampla, que vá muito além da esfera de 
organizações e profissionais do setor de saúde, com uma 
série de iniciativas que exigem uma mudança de mentalidade 
e soluções inovadoras aplicadas de forma coordenada para 
se tornarem efetivas. Na pesquisa Conectados e coordenados 
- Serviços customizados para os idosos, a PwC apresenta casos 
de sucesso registrados nessa área e descreve oito fatores-
chave para a criação de um sistema de saúde que melhore a 
qualidade de vida dos idosos.
http://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/setores-
atividade/saude/2016/pwc-conectados-coordenados.html

Total Retail 2016 – A revolução que os consumidores 
almejam, com a execução que os conquista
Foram entrevistadas mais de 23 mil pessoas no mundo sobre os 
principais fatores que influenciam a jornada de compra, entre 
eles a influência das redes sociais, a personalização das ofertas, 
o atendimento recebido no ponto de venda e a importância do 
preço do produto. A pesquisa também conta com um recorte 
sobre o Brasil. Há depoimentos de líderes do varejo nacional 
e cases que exemplificam os principais resultados da enquete, 
realizada com a mil consumidores. O estudo mostra quais  
são os fatores essenciais para a conversão de vendas atualmente  
e as tendências de comportamento do consumidor, com  
destaque para a geração mais jovem, dos millenials.  
O levantamento aborda também os aspectos que vêm 
impactando mais fortemente na decisão de compra e as 
mudanças no comportamento do consumidor que estão 
alterando a forma de adquirir produtos.
http://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/setores-atividade/
produtos-consumo-varejo/2016/total-retail-2016-
revolucao-consumidores-almejam-execucao-conquista.html

Next Gen 2016: Grandes expectativas –  
A futura geração de líderes de empresas familiares
A pesquisa da PwC mostra que a próxima geração de líderes de empresas familiares 
está empenhada em obter mais experiência e qualificação para exercer a liderança e 
deixar sua marca. Essa intenção é declarada por 92% dos brasileiros da futura geração 
empresarial. Para 83% dos participantes da pesquisa no Brasil, o sucesso nos negócios no 
século 21 significa mais do que o lucro financeiro. No mundo, essa visão é compartilhada 
por 70% dos participantes da pesquisa global. A pesquisa teve a participação de 268 
empresários de 31 países, todos integrantes da nova geração de líderes de empresas 
familiares. No Brasil, foram ouvidos executivos de empresas familiares com faturamento 
médio de US$ 20 milhões a US$ 100 milhões por ano. Os membros da nova geração de 
empresas familiares brasileiras são em sua maioria homens (65%), têm entre 25 e 34 
anos (55%) e integram hoje o conselho administrativo da organização (40%), exercem 
cargos em finanças (40%), operações (28%) ou marketing (28%). 
http://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/setores-atividade/pcs/2016/pwc-next-
gen-2016.html

www.pwc.com/nextgen

Grandes expectativas
A futura geração de líderes de 
empresas familiares

92% dos brasileiros da 
futura geração de líderes 
querem deixar a sua marca 
e fazer algo especial com a 
empresa.

83% dos entrevistados no 
Brasil estão preocupados 
com a administração de 
questões familiares.

Entrevistas com a futura 
geração de líderes de 
empresas familiares no 
Brasil; 268 em todo 
o mundo.

Pesquisa com os Líderes de Empresas 
Familiares – Next Gen  
Abril 2016
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pelo surgimento das fintechs, empresas que 
realizam transações baseadas em ferramentas 
digitais e na experiência do consumidor. Na 
seção Ensaio, mostramos como organizações 
tradicionais estão se adaptando a essa nova 
realidade – o que inclui aliar-se a essas startups.

Com as oportunidades geradas pela digitização 
da economia, surgem novas ameaças.  
A segurança da informação tornou-se um  
tema prioritário. Na seção Empresa relatamos 
como a TV Globo está enfrentando o aumento 
do risco de ataques cibernéticos.

Criar estratégias que transformem 
organizações num ponto fora da curva e 
tirá-las do papel é a grande missão dos 
líderes empresariais. Algumas companhias 
conseguiram fazer isso com maestria. Os 
casos de 14 dessas empresas – incluindo uma 
brasileira – são analisados no livro Strategy that 
Works, de Cesare Mainardi e Paul Leinwand, 
sócio da Strategy&, parte do network PwC. Na 
seção Entrevista, Leinwand conta por que essas 
empresas foram bem-sucedidas nessa tarefa. 

Tanto quanto as organizações empresariais, 
as cidades – centros onde a vida acontece – 
necessitam ter visão de futuro e planejar seu 
desenvolvimento no longo prazo. No mundo, 
várias metrópoles conseguiram mudar sua 
história e promover o progresso e a qualidade 
de vida ao encampar as melhores práticas de 
planejamento e gestão. No Brasil, começam 
a surgir bons exemplos. Maringá, no Paraná, 
é um deles. A PwC está ajudando um grupo 
formado por representantes do governo, do 
empresariado e da sociedade civil a levantar 
dados e traçar um plano que garanta o 
desenvolvimento sustentável da cidade – uma 
história contada na seção Case.

No Brasil de hoje, as rupturas provocadas pelo 
avanço da tecnologia vêm acompanhadas de 
crise econômica. A seção Tendência mostra como 
a conjunção desses dois cenários levou a um 
aumento significativo no número de empresas 
que optam pela recuperação judicial ou que 
deparam com a necessidade de corrigir sua rota 
para garantir o crescimento sustentável. 

Miguel Falabella é a Personalidade desta edição 
da CEO Brasil. O ator, diretor, dramaturgo, 
novelista, tradutor, cronista e carnavalesco conta 
como foco, disciplina e capacidade de escutar e 
de mudar foram determinantes para a construção 
de sua carreira de sucesso. Boa leitura.
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Fernando Alves, sócio-presidente da PwC Brasil

O desenvolvimento tecnológico – em todas as 
frentes – vem transformando de forma radical 
diversos aspectos da sociedade. “Revolução” é 
um termo normalmente banalizado. Mas seu 
uso para designar o atual cenário está longe de 
ser um exagero. A digitização e as disrupções 
provocadas por novas tecnologias exigem que 
empresas e organizações hoje sólidas e bem-
sucedidas repensem seus modelos, examinem 
o presente e planejem o futuro.

Iniciar a transformação da maior operadora 
de telecomunicações do país numa 
companhia digital foi, por exemplo, um 
dos grandes desafios de Amos Genish. 
O executivo, que recentemente deixou 
o cargo de CEO da Telefônica Vivo, 
permanecendo como membro do Conselho 
de Administração, é o nosso retratado na 
seção Perfil. Para cumprir seu objetivo, 
Genish apoiou-se numa gestão baseada em 
empreendedorismo, foco em resultados, 
meritocracia e estratégia bem definida.

A economia compartilhada é um dos 
desdobramentos da enorme ruptura 
provocada pela tecnologia. Um movimento 
que, segundo dados da PwC, gerará mais 
de US$ 350 bilhões em novas receitas nos 
próximos dez anos. Na seção Opinião, 
dois especialistas brasileiros em economia 
compartilhada traçam um painel sobre 
desafios, oportunidades e dúvidas que 
cercam esse fenômeno.

O tema do avanço digital também é tratado 
na seção Pesquisa. Um levantamento 
mundial feito pela PwC mostra que a 
Indústria 4.0 já é uma realidade no mundo 
e no Brasil e que o país ainda tem muito 
trabalho pela frente se quiser tirar o máximo 
proveito da digitização. Hoje, apenas uma 
em cada oito indústrias brasileiras investe 
acima de 8% de seu faturamento nessa 
transformação, vista como inexorável. 

Poucos setores serão tão transformados  
pela tecnologia quanto o de saúde. No Artigo 
desta edição, a sócia Eliane Kihara, líder de 
Health Services, explica como as inovações 
podem conferir mais transparência, 
agilidade e eficiência aos tratamentos 
médicos e ao relacionamento entre 
profissionais da área e pacientes. 

De forma diferente, mas com igual 
intensidade, o setor financeiro é desafiado 
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Pesquisa. Baseada na 
digitização, a Indústria 4.0 é 
uma realidade. De acordo com 
especialistas, a conexão online 
entre equipamentos, pessoas 
e dados já está na agenda das 
indústrias. Mas um levantamento 
global realizado pela PwC  com 
base em entrevistas com mais de 
2000 companhias, em 26 países, 
mostra que, no Brasil, esse 
processo ainda tem um longo 
caminho a ser percorrido.

14

Opinião. Até 2025, a economia compartilhada gerará 
mais de US$ 350 bilhões em novos negócios. O professor 
do Departamento de Economia da Universidade de São 
Paulo Ricardo Abramovay e o pesquisador do Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) Rafael Zanatta 
discutem algumas das causas, oportunidades e desafios 
desse novo modelo de negócios.
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Entrevista. Como as grandes empresas 
superaram o desafio de transformar o 
planejamento em ações e resultados?  
Paul Leinwand, sócio da Strategy&, parte do 
network PwC, e autor do livro Strategy that 
Works – escrito com Cesare Mainardi –, fala 
sobre corporações bem-sucedidas nessa tarefa.

18

Perfil. Amos Genish, 
que deixou recentemente a 
presidência da Telefônica 
Vivo, tornou-se um dos líderes 
empresariais mais admirados 
do Brasil. À CEO Brasil, ele fala 
sobre seu estilo de gestão baseado 
em empreendedorismo, cobrança 
por resultados e meritocracia: 
“O desafio torna o ambiente de 
trabalho mais estimulante”.

4

Central de atendimento do Uber, no Rio de Janeiro: 
de startup a companhia global



Personalidade. O ator, autor e diretor 
carioca Miguel Falabella comemora 60 
anos e conta como disciplina e aprendizado 
foram fundamentais para a construção de 
uma das carreiras mais versáteis da cultura 
brasileira. “É preciso ouvir o outro. Sem isso, 
perdem-se ideias e contribuições valiosas.”

Expertise PwC
Ensaio. Moldadas pela tecnologia e com espírito 
de startups, as fintechs apontam para o futuro 
dos serviços bancários. Nele, a experiência do 
consumidor estará em primeiro lugar.

22
Empresa. Para proteger sua programação de 
ataques cibernéticos, a TV Globo, maior emissora do 
país, investe na prevenção e no controle de riscos.

26
Artigo. O avanço da tecnologia está 
transformando o setor de saúde e a relação entre 
pacientes e profissionais. O que precisa mudar 
para que o Brasil faça parte desse fenômeno?

 29

44
Tendência. Como efeito da mais recente crise 
brasileira, cresce o número de empresas que buscam 
soluções para superar, de forma estruturada, dificuldades 
geradas pela conjuntura e por rupturas tecnológicas.
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Case. Como representantes públicos, empresários 
e membros da sociedade civil se uniram em torno de 
um planejamento estratégico de longo prazo para 
transformar a cidade de Maringá, no noroeste do 
Paraná, em um exemplo de crescimento sustentável, 
competitividade e qualidade de vida.
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Leitores digitais: a disrupção tecnológica leva à mudança de estratégia
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Membro do Conselho de Administração e, até recentemente, 
principal executivo da Telefônica Vivo, uma das maiores 
empresas do Brasil, o israelense Amos Genish é um dos líderes 
empresariais de destaque no país. Neste depoimento, ele fala de 
seu estilo de gestão, baseado em empreendedorismo, gosto pelo 
risco, cobrança por resultados e meritocracia

perfil

Um CEO com alma 
de empreendedor

Oeconomista israelense 
Amos Genish é dono de uma 
trajetória profissional tão 
meteórica e diversificada 
quanto bem-sucedida. Aos 

55 anos de idade, Genish já trabalhou 
em três países, empreendeu em diversas 
startups, vendeu uma delas duas vezes e, 
por fim, tornou-se presidente da maior 
operadora de telecomunicações do Brasil. 
É essa trajetória que o transformou num 
dos mais destacados executivos do país da 
atualidade, na opinião de seus pares.

Genish não teme arriscar e fazer as coisas 
de forma diferente – como mostra sua 
biografia empresarial. Numa época em 
que as pessoas ainda gravavam suas 
músicas preferidas em fitas cassete e os 
celulares eram grandes e pesados como 
tijolos, ele criou, em Israel, uma empresa 
de educação digital. Depois foi para os 

Estados Unidos, onde expandiu o negócio. Na década de 
90, em meio ao movimento de privatizações, escolheu o 
Brasil para empreender. Em Curitiba, criou a Global Village 
Telecom – ou, simplesmente, GVT –, empresa concebida para 
ser uma das companhias-espelho das grandes operadoras que 
surgiram após a privatização do sistema Telebrás. A startup 
rapidamente se destacou, sobretudo pela qualidade do 
serviço de banda larga. Em 2010, a GVT foi vendida por R$ 
7,2 bilhões ao grupo francês Vivendi, que manteve Genish no 
comando da companhia. Cinco anos depois, uma nova venda: 
dessa vez para a espanhola Telefônica. 

Na época, o executivo foi escolhido para integrar a Vivo e a 
GVT e para liderar a companhia resultante em seu processo 
de transformação digital. Depois de pouco mais de dois 
anos de trabalho e de ter assegurado a entrega de 60% das 
sinergias na fusão – meta que, pelo planejamento inicial, 
seria alcançada apenas no final de 2017 –, Genish anunciou 
a decisão de deixar o posto de CEO da Vivo. Em novembro 
de 2016, foi substituído pelo brasileiro Eduardo Navarro, ex-
chief commercial digital officer da Telefónica S/A, na Espanha, 
e presidente do Conselho de Administração da Telefônica 
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“Tenho gosto pelo 
risco. No Exército de 
Israel, onde cheguei 
ao posto de capitão, 
aprendemos a arriscar, 
a ter coragem. É 
preciso ir em frente”

V
iv

o/
D

iv
ul

ga
çã

o

Amos Genish,  
membro do conselho 
de administração da 
Telefônica Vivo
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Embora eu estivesse com pouco mais de 20 anos de idade, 
me tornei CFO de um negócio que cresceu e ficou conhecido 
rapidamente. No início da década de 90, começamos a nos 
preparar para captar recursos no mercado. No IPO da Edunetics 
na Nasdaq, bolsa americana de empresas de alta tecnologia, 
conseguimos 25 milhões de dólares. Era uma fortuna para uma 
empresa pequena. Logo em seguida transferi a companhia para 
Washington, nos Estados Unidos, e me mudei para lá. Em 1996, 
vendemos a Edunetics para uma empresa maior. Todo esse 
processo – ajudar a criar a companhia, atrair capital, mudar de 
país e vender o negócio – trouxe um aprendizado incrível. Após a 
venda, fiquei mais um tempo na Edunetics para deixar um legado 
e manter a cultura da empresa. Essa experiência me mostrou a 
importância da figura do gestor e do fundador em momentos 
de transição. Foi uma lição que levei para todos os meus 
empreendimentos e em minha carreira como executivo.

Meu passo seguinte foi, mais uma vez, em uma startup na área 
de tecnologia – mais especificamente no setor de telefonia móvel 
com uso de satélites. Na época, mais de 3 bilhões de pessoas no 
mundo não tinham acesso à comunicação por voz. O projeto 
fazia todo sentido e nosso plano de negócios era bem-feito, mas 
eu e meu sócio não tínhamos dinheiro suficiente para bancar o 
nascimento da empresa. No Exército de Israel, no qual cheguei ao 
posto de capitão, aprendemos a arriscar, a ter coragem. Por isso, 
decidimos que não desistiríamos do nosso sonho.

Fé no negócio e muito planejamento
Foi assim que nasceu a GVT, a Global Village Telecom. Com 
o plano de negócios debaixo do braço, fomos ao mercado em 
busca de recursos. A reputação que construímos e o modelo 
que concebemos ajudaram muito no processo de atração de 
capital. Com recursos em mãos, analisamos o mapa mundial para 
escolher em qual região começaríamos o negócio.

Uma cronologia
1989
•	 Funda	a	empresa	
Edunetics,	de	
softwares	e	sistemas	
educacionais,	
voltada	para	o	
mercado	americano.

1996
•	 Vende	a	Edunetics	
para	a	National	
Education	
Corporation,	dos	
Estados	Unidos.

1999
•	 Chega	ao	Brasil.	Logo	após	o	início	
do	processo	de	privatização	do	
setor	de	telecomunicações,	participa	
do	leilão	da	Anatel	e	funda	a	GVT	
(Global	Village	Telecom),	empresa-
espelho	das	grandes	operadoras.

2007
•	 A	GVT	promove	
seu	IPO,	o	mais	
bem-sucedido	
do	Brasil	
naquele	ano.

Brasil. Genish permanece na empresa como 
membro do Conselho de Administração e 
presidente do Comitê de Estratégia.

Em entrevista à CEO Brasil, Amos Genish 
relembra pontos marcantes de sua 
história, fala sobre os principais desafios 
enfrentados, os momentos de superação 
e as estratégias que colocou em prática 
ao longo da trajetória de três décadas 
como empreendedor e presidente de 
grandes empresas.
 
“Cursei economia e contabilidade em 
Israel. Meu primeiro trabalho foi em uma 
consultoria em Tel Aviv, onde trabalhei por 
dois anos fazendo auditoria de impostos. 
Aprendi muito naquele período, mas um 
amigo me apresentou uma oportunidade 
que me pareceu irresistível. Ele estava 
criando uma empresa de educação digital 
voltada para o mercado americano e 
sugeriu que eu participasse do negócio. Eu 
não entendia muito de tecnologia e tinha 
pouca experiência profissional, mas fui 
convencido por meu amigo: ele precisava 
de alguém que entendesse de números, 
tivesse disposição para empreender e 
vontade de entrar em um mercado novo. 
Segundo ele, eu tinha o perfil ideal. Em 
1989, criamos a Edunetics, desenvolvedora 
de softwares e sistemas educacionais. Não 
se ouvia falar muito em digital nos anos 80 
– e a internet apenas engatinhava.
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Bill Bertram/Wikisource.org
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Podíamos optar pela Ásia ou pela América 
Latina – na época, áreas carentes em 
telecomunicações e com boa demanda 
por esse tipo de serviço. Tentamos, 
inicialmente, a Indonésia. Fiquei alguns 
meses no país e não me adaptei. É tudo 
muito diferente do mundo ocidental. 
Acredito que, para ter sucesso e satisfação, 
é preciso ter afinidade com o lugar onde 
trabalhamos ou moramos e compartilhar 
valores culturais. Isso faz toda a diferença.

Trocamos a Ásia pela América do Sul. 
Naquele período, o governo do Chile estava 
abrindo uma concorrência para implantar 
uma rede de telefonia em pequenas 
cidades. Era tudo o que queríamos. A 
oportunidade era fantástica e sabíamos 
que poderíamos fazer muito bem o serviço 
proposto. Ganhamos o leilão, mesmo 
concorrendo com empresas maiores. 
Depois disso, vencemos licitações no Peru 
e na Colômbia. Aliás, sempre acreditei 
que investir em qualidade e serviço é 
fundamental. Para ser bem-sucedido – em 

qualquer que seja o negócio – é necessário buscar com convicção 
o novo, descobrir e entender as demandas de mercado e atender o 
consumidor da melhor forma possível, superando as expectativas.

Ao mesmo tempo em que expandíamos nossa operação nos 
países de língua espanhola, vencemos um leilão da Anatel, no 
Brasil, para operar telefonia no centro-sul do país por meio de 
um consórcio formado pela GVT com as empresas americanas 
ComtechCommunicatios Technologies e RSL. Era o início do 
processo de privatização do setor de telecomunicações no país e 
as oportunidades eram muitas.

Eu não falava português e tinha um capital limitado para 
conseguir uma licença de telefonia. Mas a veia empreendedora 
prevaleceu, novamente. Começamos a construir a GVT do zero 
no Paraná no final de 1999. Precisávamos de recursos. No início 
de 2000, a Nasdaq, onde podíamos conseguir capital, entrou em 
colapso. Foi uma tragédia. Tivemos de ir ao mercado, processo 
que foi muito difícil. Este é outro ensinamento importante: um 
líder, seja ele empreendedor ou executivo, precisa acreditar muito 
no seu negócio. Caso contrário, cederá diante das dificuldades.

No decorrer de minha trajetória, aprendi a ir em frente mesmo 
quando as condições aparentemente não ajudavam. Claro que 
crença e coragem não substituem análise de mercado, um bom 
planejamento estratégico e busca por diferenciação em relação 
aos concorrentes. Mas são características importantes para a 
liderança e complementares à competência técnica.

A GVT, por exemplo, sempre trabalhou com banda larga, um 
grande diferencial para o nosso mercado. Quando começamos 
a operação, os brasileiros esperavam meses para ter uma linha 
telefônica em casa e a internet era discada. Por isso, eu tinha 
certeza de que a GVT daria certo. O país era uma terra de 

2010
•	 A	cotação	das	ações	da	GVT	
atinge	R$	56	–	valorização	de	
211%	em	apenas	dois	anos	e	
meio.	Por	uma	decisão	estratégica,	
a	Vivendi	fecha	o	capital	da	GVT.

2016
•	 Em	outubro,	Amos	Genish	anuncia	

que	deixará	o	cargo	de	CEO	da	
Telefônica	Vivo.	O	brasileiro	Eduardo	
Navarro	assume	a	posição	em	
novembro	de	2016.

2009 
•	 Vende	a	GVT	para	a	
francesa	Vivendi	por	
R$	7,2	bilhões.

2015
•	 Após	a	venda	da	GVT	
para	a	Telefônica	Vivo,	
Amos	Genish	assume	a	
presidência	da	empresa.	
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“Sempre desafiei as pessoas  
– elas gostam disso. O desafio 
torna o ambiente de trabalho 
mais estimulante”
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um bom dinheiro no IPO da GVT – o 
que me trouxe uma enorme satisfação. 
Naquele momento, a vida de várias 
pessoas havia mudado para melhor.

O líder tem obrigação de ajudar os que 
estão à sua volta a evoluir. Para isso, é 
necessário que o trabalho signifique muito 
mais do que o salário no final de cada 
mês. É fundamental que todos, numa 
companhia, compartilhem um propósito 
único. O líder também precisa trabalhar 
incansavelmente para que sua equipe 
esteja unida pela cultura certa. Todas as 
empresas vivem crises em algum momento 
de sua trajetória. Dificuldades pontuais são 
inevitáveis. Mas, se a cultura estiver correta 
e for disseminada por toda a organização, o 
engajamento coletivo levará à solução dos 
problemas que surgirem.

Nossa cultura contempla o desafio 
constante. As pessoas se sentem 
estimuladas num ambiente desafiador 
e que cultiva o empowerment.  Para 
que isso dê resultados sustentáveis, 
cada funcionário deve ter metas claras 
e autonomia para cumpri-las. Mas é 
fundamental que essa liberdade venha 
acompanhada de accountability, uma 
palavra que não existe em português e 
que mistura valores fundamentais, como 
responsabilidade e ética. Os resultados 
devem ser perseguidos com determinação 
– jamais a qualquer custo.

A construção de um legado
Os resultados do trabalho coletivo 
desenvolvido na GVT transformaram 
a empresa num negócio desejado no 
mercado de telecom. Em 2009, durante 
uma festa em Paris, conheci Vincent 
Bolloré, presidente do conselho de 
administração do grupo francês Vivendi. 
Aquele foi o ponto de partida de uma 
negociação que se concretizou em um 
tempo muito reduzido. Em apenas um 

oportunidades. Só precisávamos ter o projeto certo em termos de 
tecnologia – e isso nós tínhamos. 

O valor de cada centavo
Desde o início fiz questão que a GVT tivesse um excelente 
atendimento ao cliente. As equipes de call center e de campo 
eram todas formadas por funcionários próprios – nenhuma dessas 
funções era terceirizada. Assim, havia controle total da qualidade, 
outra marca do que considero ser uma boa gestão. Nosso pessoal 
só deixava a casa dos clientes quando tinha certeza de que tudo 
estava funcionando de acordo com nosso padrão de qualidade. 
Essa estratégia fez muita diferença nos nossos resultados. Graças à 
propaganda boca a boca, começamos a crescer rapidamente. O que 
não significa que a GVT não tenha enfrentado tempos difíceis.

Em 2002, o mercado ficou histérico durante a campanha eleitoral 
para a Presidência da República com a possibilidade de vitória de 
Lula. O dólar subiu para 4 reais. Não tínhamos dinheiro para pagar 
os juros dos empréstimos, que de uma hora para a outra dobraram. 
Na época, muitas empresas quebraram. Valorizar cada centavo já 
era parte da minha cultura de gestão e fez muita diferença para que 
superássemos as dificuldades. Esse é um valor que sempre procurei 
compartilhar com os funcionários – todo mundo é incentivado a 
olhar constantemente os números da companhia e a ter ideias de 
como cortar custos no dia a dia. Só se consegue isso se cada um se 
sentir, de fato, parte da companhia e se todas as equipes estiverem 
comprometidas e engajadas.

Para isso, é preciso motivar de forma adequada. Nos primeiros dois 
anos da GVT, oferecemos stock options para todo o nosso pessoal, 
da copeira ao diretor. Tivemos de explicar o que isso significava 
porque muita gente não sabia. Era algo praticamente novo no 
Brasil. Graças à distribuição de stock options, muita gente ganhou 

“O maior legado de 
um líder é construir 

a cultura correta em 
todos os níveis da 

empresa. Todos devem 
ter a mesma visão”

Executivos do grupo Telefônica: integração em prazo recorde com a GVT
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mês, nossa empresa foi vendida aos franceses por R$ 7,2 bilhões. 
O Vivendi tinha muito a ver conosco e era uma importante 
multinacional do setor. Graças ao negócio, o valor da ação da GVT 
atingiu R$ 56. Isso representou uma enorme valorização, de mais de 
200%, em relação ao preço da ação na abertura do capital em 2007.

Poderia ter saído da GVT após a venda, mas quis ficar na 
companhia. Lembrei de minha experiência na Edunetics: foi 
doloroso ter de ir embora de um negócio que eu havia ajudado 
a criar. Ainda tinha muita coisa para fazer na GVT e sabia que 
poderíamos dar mais um salto. Meu maior desejo era deixar um 
legado. O Vivendi tinha atuação global em telefonia fixa, móvel, 
internet, banda larga, TV por assinatura e jogos online. Unidas, as 
duas empresas avançaram bastante, principalmente com a junção 
de banda larga, entretenimento e conteúdo. Lançamos um serviço 
digital de música em parceria com a Universal Music. Em 2010, a 
GVT foi a empresa que mais cresceu com a internet no Brasil. Dois 
anos depois, já tínhamos 16.400 funcionários. Para quem havia 
começado pequeno, aquilo era espantoso.

Uma cultura única, baseada em resultados
Com isso, voltamos a atrair a atenção dos gigantes globais do 
setor de telecom. A Telefônica foi uma das companhias que se 
interessaram pela GVT. Negociamos e a venda foi fechada em 
2014 por R$ 25 bilhões. Pela segunda vez, em pouco tempo, a 
GVT era vendida. Depois de fechar o negócio, a liderança global 
da Telefônica decidiu que eu seria o executivo responsável por 
unir as duas culturas e aproveitar ao máximo todas as sinergias e 
oportunidades que surgiram com a operação. Foi uma honra ter 
sido nomeado CEO da Telefônica Vivo. O projeto era fantástico, 
desafiante. E eu nunca havia feito nada dessa dimensão antes. 

Após a fusão, a empresa resultante deveria incorporar as melhores 
práticas de cada lado. Foi necessário desenvolver um planejamento 

muito detalhado, mas que pudesse ser 
lançado rapidamente, como acontece nas 
startups. Venho dessa cultura, sempre fui 
empreendedor. Nosso lema é: vamos ser 
mais ambiciosos e sonhar grande. Sempre 
acreditei que o líder precisa ter uma dose de 
ousadia e deve transmitir isso à equipe.

Criar uma cultura única, totalmente baseada 
em resultados, foi um desafio enorme. Desde 
o início, avaliamos nosso pessoal quase 
diariamente. Checamos se temos as pessoas 
certas, nos lugares certos e nos certificamos 
de que todos que alcancem os resultados 
planejados sejam recompensados por meio 
de nossa política de bônus. Uma pesquisa 
feita no final do ano passado mostrou que 
o nível de engajamento é de 82%, maior do 
que a média do setor de telecom. Para mim, 
esse resultado significa que a empresa está 
em um bom caminho: as pessoas acreditam 
no projeto. Hoje, a Telefônica é uma das 
melhores empresas do país, inclusive em 
geração de caixa. Ela é o destaque mundial 
do grupo Telefônica. 

Agora a grande missão da Telefônica é 
transformar-se numa empresa que vá além 
das telecomunicações. Atualmente,  
R$ 2 bilhões da receita provém  
dos serviços digitais. Esse é o futuro do  
setor e o mergulho no mundo digital 
certamente levará a companhia a um  
novo estágio de crescimento.

Call center da Telefônica Vivo: garantir a melhor experiência para o consumidor é a prioridade
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Até 2025, a chamada economia compartilhada 
gerará mais de US$ 300 bilhões em novos 
negócios. Segundo os especialistas brasileiros 
Ricardo Abramovay e Rafael Zanatta, até lá muitas 
dúvidas sobre o modelo terão de ser resolvidas

opinião

Avanços e dúvidas 
no caminho do 
compartilhamento

D e carros a apartamentos, passando por 
utensílios de cozinha e bicicletas, de 
helicópteros a aviões executivos. Uma 
das grandes perguntas deste início 
de século é: por que ter se é possível 

apenas usufruir? Por trás dessa questão há uma série 
de mudanças em curso. Cada vez mais, fica claro 
que vivemos num planeta com recursos limitados e 
exauri-los poderá ter consequências nefastas. Por 
outro lado, o desenvolvimento tecnológico tornou 
quase trivial a conexão entre quem oferece e quem 
demanda um bem ou serviço. É a emergência da 
chamada economia compartilhada, que conquista 
uma legião de adeptos e coloca em xeque modelos de 
negócios dominantes até agora.

Dados da PwC mostram que, em dez anos, a economia 
compartilhada e os serviços on demand gerarão US$ 
335 bilhões em receitas – sobretudo em setores como 

hospedagem, compartilhamento  
de veículos, transações financeiras  
peer-to-peer, plataformas de streaming  
de música e vídeo. 

A revista CEO Brasil convidou dois 
estudiosos brasileiros da economia 
compartilhada para discutir algumas das 
principais questões relativas a esse novo 
modelo de negócios. Ricardo Abramovay 
é professor do departamento de economia 
da Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo e autor de diversos artigos sobre 
o tema. Rafael Zanatta é pesquisador 
do Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec) e líder do projeto 
Economia do compartilhamento e seus 
desafios regulatórios no InternetLab, 
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centro independente de pesquisa nas áreas de 
direito e tecnologia. A seguir, algumas reflexões 
dos pesquisadores.

Quais são os principais fatores que levaram 
ao crescimento da economia compartilhada 
e dos serviços sob demanda?
Rafael Zanatta: Primeiro, a crise econômica. 
Desde 2008, com a forte crise nos Estados Unidos 
e na Europa, muitos países enfrentam recessão 
ou baixo crescimento e altas taxas de desemprego 
entre a população mais jovem, que começa a ver 
nos serviços sob demanda uma fonte de renda. 
Em segundo lugar, a expansão da internet e da 
telefonia móvel, que facilitam o uso de plataformas 
que oferecem esse tipo de serviço. 

Além disso, ocorreu um investimento massivo em 
startups no período entre 2008 e 2011, o que levou 
à expansão de plataformas como o Uber e o Airbnb, 
primeiro nos Estados Unidos e depois globalmente.

Ricardo Abramovay: Os avanços tecnológicos 
tiveram um papel central na popularização do 
conceito de economia compartilhada. Antes da era 
digital, o compartilhamento de recursos dependia 
de contatos pessoais. Hoje, a tecnologia permite 
que quem possui recursos e quem necessita deles 

possam se reunir por meio de um 
dispositivo, criando uma economia com 
base na demanda, e não na oferta. 

Quais são as principais vantagens 
desse modelo de negócios? 
Ricardo Abramovay: Uma grande 
vantagem é poder empregar recursos 
que estão subutilizados. Isso se aplica 
a residências, automóveis, locais de 
estacionamento, aparelhos domésticos e 
até equipamentos industriais. O contato 
facilitado entre quem precisa de um 
produto ou serviço e quem tem isso 
para oferecer abre uma oportunidade 
extraordinária para o uso e a valorização 
de recursos antes ociosos.

Rafael Zanatta: A economia está cada vez 
mais baseada em índices de confiança, 
como comentários e avaliações 
publicados em sites. Isso deu poder 
ao consumidor. Houve uma melhora 
significativa nos serviços de táxi, por 
exemplo, com o uso de aplicativos. Ou 
seja, esse novo modelo levou um setor 
tradicional a perceber o poder do usuário 
que tem um smartphone nas mãos. 

E quais são os maiores riscos da 
economia compartilhada?
Ricardo Abramovay: O maior risco é 
que as negociações que se apoiam no 
modelo de economia compartilhada 
sejam feitas apenas por meio de grandes 
corporações. O que poderia ser um 
real compartilhamento entre pessoas 
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Central de atendimento montada pelo Uber no Aeroporto Santos Dumont,  
no Rio de Janeiro, durante os Jogos Olímpicos: de startup a companhia global

Ricardo Abramovay, professor da USP: a tecnologia 
aproximou demanda e oferta
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pode se tornar uma fonte de lucros 
extraordinários para empresas que atuam 
em caráter monopolista. Isso já ocorre com 
o Uber e, em grande parte, com o Airbnb. 
É importante lembrar que já existem 
movimentos empresariais para estabelecer 
concorrência nessas áreas, possibilitando 
melhores serviços e condições de trabalho 
para quem atua nelas.  

Rafael Zanatta: Vemos hoje em grandes 
cidades uma tensão entre essas novas 
plataformas de serviços e os modelos 
tradicionais. Isso fica claro, por exemplo, 
no embate entre Uber e taxistas. Outro 
setor que está enfrentando uma colisão com 
esse novo modelo é o de restaurantes, que 
começa a concorrer com chefs que oferecem 
seus serviços na casa dos consumidores.

Há ainda a questão, defendida por alguns 
economistas, de que o modelo econômico 
focado na demanda estaria relegando a 
produção de bens a um papel secundário. 
Com isso, a produção ficaria cada vez mais 
concentrada nas mãos de poucas empresas. 
No limite, isso poderia levar a um cenário em 
que muitos compartilham, mas poucos detêm 
o controle da produção. 

Como fica a segurança para o 
consumidor no uso desses serviços?
Ricardo Abramovay: Como os dispositivos 
rastreiam de forma precisa os participantes 
da operação, consegue-se algo inédito: o 
estabelecimento de confiança entre pessoas 
que nem sequer se conhecem. A relação 

entre as pessoas a partir dos dispositivos digitais 
permite formas de controle do comportamento dos 
indivíduos que, em muitos casos, são mais eficazes do 
que os controles tradicionais. 

Rafael Zanatta: Um dos trunfos desses 
empreendimentos é que eles se aproveitaram do 
momento de expansão das redes sociais. Hoje 
quase todos os negócios que seguem o modelo de 
compartilhamento estão acoplados a uma rede. Isso 
gera uma confiança muito maior para o usuário. Por 
meio das redes, é possível saber quem são as pessoas 
que fornecerão o serviço. Além disso, há mecanismos 
de rastreabilidade e verificação. 

Por outro lado, não há muita clareza sobre como o 
código de defesa do consumidor deve ser aplicado a 
esses novos modelos. No caso de plataformas como 
Uber e Airbnb, a empresa recolhe as informações 
tanto de usuários quanto de provedores do serviço e 
lucra com a intermediação. Na visão do Idec [Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor], elas devem ter 
responsabilidades perante o consumidor.

Comentários e avaliações de outros usuários 
influenciam muito na escolha de um serviço ou 
produto na economia compartilhada. Até que 
ponto esse sistema é eficaz e confiável?
Rafael Zanatta: Comentários e avaliações muitas 
vezes são a única forma de conhecer o serviço, mas os 
usuários dessas plataformas ainda não sabem como o 
algoritmo funciona ou como ele é programado, nem 
como as informações exibidas são escolhidas e qual é 
seu grau de veracidade. 

Se o sistema de avaliações é um dos pilares dessa 
economia, é preciso que haja regras mais claras para a 

Rafael Zanatta, pesquisador do Idec: avaliações 
de usuários são essenciais para os novos serviços

Brian Chesky, fundador e CEO do Airbnb, fala a investidores:  
a expansão das redes sociais é um trunfo para esse tipo de negócio
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criação dos algoritmos e um sistema eficaz 
para checar a veracidade das informações. 

Se uma empresa for pega manipulando 
informações ou distorcendo os comentários 
dos usuários, ela deverá ser punida. Hoje 
ainda não existe esse tipo de regra nem há 
uma discussão sobre o tema no Ministério 
da Justiça do Brasil.

Como funcionam as relações 
trabalhistas nesse modelo?
Ricardo Abramovay: As relações 
trabalhistas são péssimas. Na visão de 
muitos especialistas, quem presta serviço 
para o Uber, por exemplo, é um empregado 
que não está recebendo seus direitos. Mas, 
se a empresa pagar direitos trabalhistas, 
toda a vantagem desse modelo de negócios 
para o consumidor desaparecerá. Se, 
para oferecer esse serviço, o Uber tiver 
de arcar com os custos de um trabalho 
assalariado convencional, não haverá a 
competitividade que vigora hoje. Essa é 
uma das maiores discussões sobre o tema 
da economia compartilhada. 

Uma das soluções, discutida nos Estados 
Unidos, é a possibilidade de criar uma 
espécie de fundo que receba contribuições 
tanto da empresa quanto do prestador de 
serviços, e que garanta recursos para esse 
prestador no futuro.

Rafael Zanatta: Alguns pesquisadores 
não definem esse modelo como economia 
do compartilhamento, mas, sim, como 
capitalismo de plataforma. Isso já mostra que 
as relações de trabalho não são tão diferentes 
daquelas que já conhecemos. Há usuários 
do Airbnb, por exemplo, que gostam de 
compartilhar a própria casa, mas há também 
aqueles que só oferecem o serviço por 
falta de opção de renda. Do mesmo modo, 
muitos motoristas do Uber, se pudessem, 
escolheriam realizar outras atividades. 

Uma saída para reverter essa precarização 
do trabalho é desenvolver uma espécie de 
cooperativismo de plataforma, que aplicaria 
os conceitos de uma cooperativa usando 
tecnologia de ponta e levando os avanços 
desenvolvidos por grandes empresas a um 
modelo voltado para comunidades locais. n

Ainda em fase de testes no Brasil, o Maven é 
um programa de compartilhamento da General 
Motors que aluga carros da marca por hora. O site 
Blablacar conecta pessoas que farão viagens ao 
mesmo destino, para que os proprietários de carro 
levem passageiros em troca de uma contribuição 
para despesas com combustível e pedágios.

O Netflix é a mais popular plataforma de vídeos 
on demand, mas esse formato de distribuição de 
conteúdo já conquistou canais por assinatura, 
como HBO e Telecine. Para o consumo de música, 
as plataformas mais conhecidas são o iTunes, 
serviço da Apple, e o Spotify. 

O site Tem Açúcar? faz a intermediação de 
empréstimos e doações de objetos entre pessoas 
que moram próximas. Voltado para turistas, o 
site Rent a Local Friend conecta moradores de 
diversas cidades a viajantes que querem conhecer 
o destino com a ajuda de uma pessoa local.

Sites como Airbnb, que possui cerca de  
2 milhões de acomodações em 190 países, 
ou Homeaway, que oferece o aluguel 
de mais de 1 milhão de casas em todo o 
mundo, permitem que turistas tenham uma 
alternativa aos hotéis na hora de viajar.

Compartilhamento de veículos

Streaming de 
música e vídeo

Prestação de serviços

Acomodação peer-to-peer 

Confira os setores que mais têm usado o modelo de 
compartilhamento para gerar novos negócios – e exemplos 
de empresas que oferecem esses serviços

A era da partilha
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Em apenas cinco anos, mais de 70% do setor industrial no mundo terá adotado 
o modelo baseado em digitização. O Brasil tem um longo caminho à frente

pesquisa

A indústria reinventada

Antes vista apenas como 
tendência, a Indústria 
4.0 hoje é uma realidade. 
Segundo uma recente 
pesquisa global da PwC, mais 

de 70% das empresas brasileiras do setor 
acreditam que atingirão um nível avançado 
de digitização de suas operações nos 
próximos cinco anos. Quase a totalidade 
delas – 93% – afirma que a análise de dados 
será fundamental para o processo decisório. 

Aumento de eficiência, ganhos de produtividade 
e criação de novas fontes de receitas são algumas 
das promessas da revolução industrial provocada 
pelo uso da tecnologia digital. No entanto, a 
passagem da indústria do modelo 3.0, marcado 
pela introdução da automação e pelo início da 
era da informação, para o 4.0, no qual ocorre a 
integração de cadeias de valor, produtos e serviços, 
é desafiadora. Exigirá das empresas investimentos 
em capital, desenvolvimento de novas 
competências profissionais e o estabelecimento de 

14 ceo pesquisa

 A Indústria 4.0 é um modelo totalmente focado na digitização. Conheça suas características

FONTE: Pesquisa Global Indústria 4.0: Relatório Brasil

Um novo modelo vem aí...

Migração de serviços, 
produtos e processos de 
produção para um ambiente 
digital. Máquinas e seres 
humanos conectados

Digitalização

11
Desde desenvolvimento e compra 
de produtos até fabricação, 
logística e serviços, os dados 
ficam disponíveis em tempo real 
em uma rede integrada

Integração de processos  
em toda a organização

22
Produtos e serviços cada 
vez mais personalizados, de 
acordo com a necessidade do 
consumidor. Inovação nos canais 
de atendimento ao cliente

Maior interação  
com os clientes

33
Analytics e 
big data

Uso de análises de dados 
para tomar decisões de 
negócios, desenvolver 
projetos e entender as 
necessidades do cliente

44



uma cultura digital que esteja presente em 
todas as áreas da organização. 

Baseada em entrevistas com mais de 2.000 
companhias localizadas em 26 países, 
a pesquisa global da PwC ndústria 4.0: 
Relatório Brasil traça um retrato do atual 
estágio desse processo no Brasil e no mundo. 
O estudo detalha os benefícios trazidos 
pela digitização e os passos que devem ser 
seguidos pelas empresas para uma transição 
de sucesso rumo ao novo modelo. 

“É a mais extensa pesquisa já realizada no 
mundo sobre o tema. Antes do levantamento, 
ainda havia dúvidas se a Indústria 4.0 
seria uma tendência ou uma realidade”, 
afirma Ronaldo Valiño, sócio da PwC 
Brasil e especialista em Indústria 4.0. “O 
estudo mostrou que a conexão digital entre 
equipamentos, pessoas e dados já entrou na 
agenda das indústrias de forma definitiva.” 

Um caminho ainda longo para o Brasil
Um número crescente de empresas está 
combinando serviços avançados de 
conectividade e automação, computação 
em nuvem, sensores e impressão 3D, 

processos computadorizados, algoritmos 
inteligentes e internet das coisas para 
transformar seus negócios.

No Brasil, 69% das empresas afirmam ter 
a intenção de desenvolver algum novo 
produto ou serviço digital nos próximos 
anos, mas o processo de digitização ainda 
tem um longo caminho pela frente. De 
acordo com a pesquisa da PwC, apenas 9% 
das companhias brasileiras consultadas se 
classificam como avançadas em digitização 
e somente uma em cada dez delas investe 
mais do que 8% de sua receita na área. 
Para Valiño, esse cenário se deve, em 
grande parte, a uma cultura digital ainda 
incipiente no país. “Até pouco tempo atrás, 
a maioria das empresas não conseguia ver 
claramente os ganhos que o investimento 
em digitização traria.”

Mesmo com as dificuldades geradas pelo 
momento econômico, as organizações 
brasileiras reconhecem a importância 
da digitização e apostam em um avanço 
acelerado nessa área nos próximos anos. 
A expectativa é que a participação das 
indústrias adaptadas a um novo cenário 

pesquisa ceo 15

Quais são os principais desafios (ou inibidores) para construir capacidades de operações digitais em sua empresa?

Pesquisa feita com líderes empresariais brasileiros aponta as maiores dificuldades para a 
implementação da Indústria 4.0 no país(1)

...mas os desafios para o mercado brasileiro são grandes

(1) Até três respostas possíveis. FONTE: Pesquisa Global Indústria 4.0: Relatório Brasil

Preocupação em 
garantir a segurança e 

a privacidade de dados 

Falta de colaboração dos 
parceiros de negócios na 

adoção de soluções digitais

 Falta de cultura digital 
e treinamento

Lenta expansão 
da infraestrutura 

tecnológica básica

 Incerteza quanto aos 
benefícios econômicos de 

investimentos digitais
 Falta de talentos

Falta de uma visão clara de 
operações digitais e falta 
de apoio ou liderança da 

alta administração

Preocupação com a perda 
de controle da propriedade 

intelectual da empresa

Necessidade de grande 
investimento financeiro

Falta de padrões digitais, 
normas e certificações

45% 26%

42% 26%

39% 16%

39% 6%

28% 3%
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digital chegue a 72% até 2020, em um 
crescimento superior à média global e 
centrado, principalmente, nas áreas de 
marketing, acesso a clientes e canais de venda.

Eficiência maior, custos menores
A ampla adoção de tecnologias digitais 
permitirá prazos de entrega menores, 
melhor utilização de ativos e qualidade 
máxima dos produtos. Graças a isso, a 
redução de custos tende a ser considerável. 
No caso do Brasil, 64% das lideranças 
empresariais consultadas acreditam que a 
economia será maior que 10% de sua receita 
anual. O corte nas despesas poderá ser 
alcançado, entre outras coisas, pela execução 
de iniciativas inteligentes de produção e com 
soluções integradas de planejamento. Para 
as empresas globais, a economia estimada 
chega a US$ 421 bilhões ao ano.

Além disso, a maioria das empresas 
brasileiras prevê que a digitização ampliará 

Ronaldo Valiño, sócio da PwC Brasil e especialista em Indústria 
4.0: as empresas do país terão de desenvolver uma cultura digital

em mais de 10% o faturamento anual. 
Em uma escala global, estima-se que a 
Indústria 4.0 gerará US$ 493 bilhões de 
receita adicional para as empresas. “A 
Indústria 4.0 vai também mudar a relação 
entre clientes e fornecedores. Haverá 
mais poder para o cliente, uma vez que a 
comunicação com o fabricante ficará mais 
próxima, seja pelas redes sociais, seja por 
meio de aplicativos”, diz Valiño. 

A ascensão da Indústria 4.0 deverá criar 
oportunidades de manter ou ampliar o 
relacionamento com os clientes, mas também 
tornará mais intensa a concorrência por 
eles. O modelo tradicional de produtos 
oferecidos ao mercado tenderá a desaparecer, 
dando lugar a produtos definidos pelos 
compradores, que trabalharão de forma mais 
colaborativa com os fabricantes. 

Mudança de cultura
A adoção do modelo de Indústria 4.0 em 
larga escala impõe uma série de desafios aos 
líderes de negócios. O maior deles, segundo 
os participantes da pesquisa, é a falta de 
uma cultura que estimule a digitização 
dentro das organizações. “A empresa 
precisa desenvolver uma cultura digital e 
transformar seu modo de fazer negócios, 
saindo da zona de conforto”, diz Valiño. 
“Hoje as startups têm uma boa vantagem 
perante as indústrias tradicionais por já 
surgirem imersas nesse ambiente.”

A segurança da informação é outro 
desafio – e temor – a ser enfrentado. 
Quanto maior o número de locais de 
coleta ou transferência de dados, maior a 
possibilidade de ataque de hackers.  
A extração e a alteração não autorizadas 
de dados internos estão no topo da lista 

Os dados são o principal 
componente da Indústria 4.0. 
Por isso, ter uma iniciativa de 
analytics bem desenvolvida é 
um pré-requisito para adotar 
processos digitais com sucesso
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de preocupações dos líderes empresariais 
brasileiros, seguidas de danos à reputação e 
queda no nível de confiança devido à perda 
de informações estratégicas e confidenciais. 

Além de garantir a segurança dos dados, 
é preciso que as empresas invistam 
em estruturas sólidas de análise de 
informações. Os dados são o principal 
componente da Indústria 4.0, e ter uma 
iniciativa de analytics bem desenvolvida 
é um pré-requisito para adotar processos 
digitais com sucesso.

Essa necessidade é ainda mais clara no 
Brasil, onde a maioria das empresas admite 
não ter recursos avançados de analytics. 

Entre os participantes da pesquisa 
Indústria 4.0, 27% afirmam não 
possuir capacidade bem estruturada 
para analisar dados e 47% dizem que 
essa capacidade em suas respectivas 
organizações é seletiva e concentrada 
em poucos profissionais.

Nos próximos cinco anos, a 
implementação avançada da Indústria 
4.0 será crucial para a competitividade, 
passando a ser vista pelos investidores 
como um requisito para a obtenção 
de financiamento. Todo o ecossistema 
industrial será revolucionado. E a única 
saída para esse setor – no Brasil e no 
mundo – será a reinvenção. 

Nos próximos cinco anos, a Indústria 4.0 permitirá um aumento nas receitas de 
aproximadamente US$ 500 bilhões em todo o mundo. No Brasil, as empresas esperam 
obter ganhos adicionais principalmente em quatro áreas, segundo seus executivos(1)

Líderes empresariais brasileiros que participaram da pesquisa esperam um 
aumento expressivo no nível de digitização de seus negócios até 2020

...para ganhar competitividade

Uma revolução em cinco anos...

Serviços digitais para 
clientes externos

Lançamento de um 
novo portfólio de 
produtos digitais

Digitização do portfólio 
de produtos existentes

Análises de dados 
para clientes externos

41% 28% 25% 25%

(1) Pergunta feita ao segmento de empresas que acreditam que obterão ganhos acima de 10% em receitas 
adicionais nos próximos cinco anos FONTE: Pesquisa Global Indústria 4.0: Relatório Brasil

Consideram ter um bom nível de digitização hoje

Brasil

Global

9%

33%

Esperam atingir um bom nível de digitização 
nos próximos cinco anos

Brasil

Global

72%

72%
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P or que algumas organizações 
se destacam na multidão? 
O que faz com que certas 
estratégias se transformem 
em resultado, enquanto 

outras não se concretizam? São perguntas 
como essas que Paul Leinwand, sócio 
da Strategy&, parte do network PwC, e 
Cesare Mainardi, ex-CEO da firma nos 
Estados Unidos, respondem no livro 
Strategy that Works – How Winning 
Companies Close the Strategy-to-Execution 
Gap (Harvard Business Review Press). 
Lançada em fevereiro nos Estados Unidos, 
a obra apresenta 14 casos de grandes 
empresas de diversos setores, como 
varejo, indústria, serviços e tecnologia, 
que conseguiram executar de forma 
primorosa o planejamento estratégico 
– um desafio comum no mundo dos 
negócios. Entre as companhias avaliadas 
estão a Apple, a brasileira Natura e a 
Starbucks. Leinwand conversou com a 
revista CEO Brasil sobre as principais 
lições contidas no livro.

O que levou o senhor e Cesare Mainardi 
a escrever um livro sobre o desafio de 
transformar estratégia em execução?
Depois da publicação do livro The Essential 
Advantage, no final de 2010, que aborda como 
empresas vencedoras utilizam suas capacitações 
para alcançar um crescimento sustentável, 
decidimos investigar mais profundamente como 
as companhias aprimoram suas capacitações. 
A questão da estratégia, e de como executá-la, 
chamou nossa atenção.

Muitas empresas têm dificuldade não 
apenas em criar uma estratégia eficaz
como também em colocá-la em prática. 
Por que isso acontece?
Em primeiro lugar, é preciso estabelecer uma 
estratégia clara com base no que a empresa 
realmente pode entregar de valor aos clientes e 
nas competências necessárias para cumprir esse 
objetivo. Não podemos esquecer, também, que o 
planejamento precisa ser executável e, para isso, os 
principais executivos devem analisar o que a empresa 
tem capacidade de realizar. Parece algo simples, mas 
essas decisões demandam uma ampla reflexão.

No livro Strategy that Works, os especialistas Paul Leinwand e 
Cesare Mainardi revelam como grandes empresas superaram 
o desafio de transformar planejamento em ações e resultados

entrevista

Estratégias vencedoras
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É um desafio para as empresas 
reconhecer as capacitações 
que de fato as distinguem das 
demais e, com base nelas, criar 
uma estratégia vencedora? 
Sim. Muitas vezes, as reais capacitações 
da empresa não são óbvias. Elas podem 
estar escondidas em uma das várias 
unidades de negócio da companhia ou 
eventualmente surgir apenas depois de 
uma fusão com outra firma. Os cinco 
atos da liderança não convencional 
que descrevemos no livro [veja quadro 
na próxima página] são fundamentais 
para conduzir a empresa a novos 

estágios de crescimento e coerência estratégica. 
É preciso identificar o que diferencia a empresa, 
em vez de focar apenas sua expansão, e traduzir 
o planejamento estratégico em prática diária, 
envolvendo todos os funcionários. Foi o que fizeram 
líderes como Ingvar Kamprad, fundador da Ikea, 
considerada a maior fabricante e varejista de móveis 
do mundo, e Steve Jobs, da Apple, entre outros.

Como as empresas mencionadas 
no livro conseguem engajar os funcionários 
e criar uma cultura forte?
As empresas que conseguem transmitir sua cultura 
adotam práticas diferentes das demais, começando 
por focar seus atributos positivos. Essas organizações 
sabem que é incrivelmente poderoso descobrir e 
elevar alguns pontos positivos, porque isso as ajuda 
a executar a estratégia. Para os líderes de negócios, 
facilita muito conseguir identificar na equipe alguns 
comportamentos que devem ser incorporados por 
toda a organização. Depois disso, é importante dar 
poder aos gerentes e funcionários que possuem 

A Ikea identificou com  
maestria o que de fato a 

diferencia da concorrência 
e tornou-se uma das 

maiores varejistas de 
móveis do mundo”

“

Paul Leinwand, sócio da Strategy&, parte do 
network PwC: “Gastar com pesquisa e inovação não 
basta. As empresas precisam entender como investir 
nas poucas coisas que realizam incrivelmente bem”
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O que fazer para colocar a empresa no rumo do crescimento

Os cinco atos da liderança

Comprometer-se 
com a identidade

A companhia deve 
saber o que faz de 
melhor e diferenciar-
se da concorrência 
ao focar essas 
características. Tal 
direcionamento 
deve ficar claro para 
toda a equipe.

1
Traduzir a estratégia 
para o dia a dia 

Deve existir um 
alinhamento entre 
processos, ferramentas, 
capacitações e  
pessoas para que  
o conjunto de metas 
seja de fato colocado 
em prática e dê  
bons resultados.

2

Empresas bem-
sucedidas dão grande 
importância à ética e 
à construção de um 
ambiente de trabalho 
no qual os funcionários 
se sintam motivados 
e tenham uma ótima 
performance.

Colocar a cultura 
para trabalhar

3
Cortar custos para 
crescer fortalecida

As empresas que mais 
crescem têm uma 
política permanente 
de cortar despesas 
acessórias e direcionar 
os recursos para 
aspectos essenciais 
ao crescimento. Elas 
não param de investir.

4
Repensar capacitações 
e criar demanda de 
mercado é importante 
para a empresa 
continuar crescendo, 
mesmo com a  
chegada de novos 
players e mudanças  
de comportamento  
do consumidor.

Moldar o futuro

5

esses comportamentos para que sirvam de 
exemplo para toda a equipe.

Dos cinco atos que levam à coerência 
entre execução e estratégia, há algum 
que seja mais importante?
Todos são críticos. É difícil imaginar 
como uma empresa poderia eliminar a 

dificuldade em colocar sua estratégia em 
prática quando algum desses atos não está 
sendo levado em conta. As companhias 
bem-sucedidas em criar estratégias 
que funcionam são mais fortes do que 
outras em pelo menos alguns desses 
aspectos. Desenvolvemos uma ferramenta 
– que pode ser encontrada no site 
www.strategythatworks.com – que ajuda 
a entender quais são as maiores falhas 
cometidas pela empresa e quais devem 
ser suas prioridades.

As empresas têm mais dificuldade em 
levar adiante a execução da estratégia 
em momentos de mudanças bruscas 
de mercado ou de pressão econômica?
O que fazer para evitar isso?

Linha de produção da Natura, em São Paulo: produtos conectados ao meio ambiente

“Muitas vezes, é um 
desafio descobrir quais 
são as reais competências 
da empresa e definir 
uma estratégia baseada 
nesses aspectos”  
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Para Ivan de Souza, sócio da Strategy&, parte do network PwC, um 
dos grandes méritos do livro Strategy that Works – How Winning 
Companies Close the Strategy-to-Execution Gap é ressaltar quais são 
os desafios na execução da estratégia e a importância das diversas 
decisões corporativas no que diz respeito a gestão, pessoas e cultura. 
“O processo de gestão estratégica precisa ser algo dinâmico e deve 
levar em conta a necessidade de se transformar ao longo do tempo”, 
diz Souza. “O livro trata essa questão com grande propriedade e 
clareza.” Souza também enfatiza a importância do conteúdo relativo 
à definição da identidade da empresa e à elaboração da estratégia, 
abordados por Paul Leinwand e Cesare Mainardi. “Trata-se de 
dificuldades comuns a várias organizações no Brasil e no mundo”, diz. 

Difundir a cultura corporativa entre os funcionários e estabelecer 
uma estratégia coerente está no centro das preocupações

O que pensam os líderes  
das empresas brasileiras
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Ivan de Souza, sócio da Strategy&: “O processo 
de gestão estratégica precisa ser dinâmico e 
transformar-se ao longo do tempo”

Há muitos motivos pelos quais as 
empresas têm dificuldade em executar a 
estratégia – o medo de mudar é um deles. 
No entanto, nossa pesquisa mostrou que, 
quando as mudanças acontecem, a melhor 
condição para o sucesso é ter uma clara 
vantagem competitiva. Pense apenas em 
alguns exemplos de disrupção que você 
conhece: os players que mais sofreram não 
foram os que não tinham uma vantagem 
clara e apenas contavam com um produto 
ou serviço sem grandes diferenciais?

Uma empresa brasileira, a Natura, 
foi escolhida para ser um dos casos 
do livro. Por quê?
A Natura é uma das 14 empresas que 
pesquisamos e é um ótimo exemplo 
de negócio que conecta a estratégia à 
execução de tudo o que faz. A empresa 
tem um propósito claro: oferecer uma 
experiência focada no relacionamento 

com o consumidor e desenvolver produtos 
que promovam o bem-estar e se conectem 
com a natureza. Seus líderes construíram 
um sistema de capacitações diferenciadas 
que permitem entregar aquilo que 
prometem. Isso inclui um esquema 
de vendas diretas, inovação, destreza 
operacional e gestão sustentável.

Por que, diferentemente da Natura 
e de outras companhias analisadas 
no livro, muitas empresas não 
conseguem inovar, mesmo tendo 
recursos para isso? 
A inovação é fundamental para a maioria 
dos negócios. Mas as empresas vencedoras 
que pesquisamos não tentam ser boas em 
todos os aspectos da inovação. A Ikea, por 
exemplo, não procura inovar da mesma 
maneira que um fabricante de móveis de 
alto padrão faria: ela constrói capacitações 
em torno de produtos acessíveis e 
elegantes. Os designers da Ikea pensam, 
sobretudo, em custo de uma maneira 
que poucas outras empresas do setor o 
fazem. Só gastar dinheiro com pesquisa e 
inovação não basta. As empresas precisam 
entender como investir nas poucas coisas 
que realizam incrivelmente bem.



C erca de uma década atrás, um novo termo 
surgiu para designar empresas que estão 
desafiando o tradicional e estabelecido setor 
bancário. A palavra fintech é uma junção das 
palavras “finanças” e “tecnologia”, em inglês,  

e traduz, de forma simples e direta, um novo modelo de 
negócios totalmente baseado em tecnologia. Fintechs são 
empresas, sobretudo startups, que prometem entregar ao 
consumidor de serviços financeiros uma nova experiência 
– e, justamente por isso, estão sendo observadas de perto 
e, em alguns casos, copiadas por gigantes do setor.

Gradativamente, consumidores de todo o mundo se 
acostumam com a experiência digital oferecida por 
empresas como Google, Amazon, Facebook e Apple 
e passam a exigir um padrão semelhante de seus 
prestadores de serviços. Bancos, corretoras e seguradoras 
não são exceção. As fintechs estão causando disrupções 
no setor financeiro ao prometer e entregar acesso 
mais fácil aos serviços, maior conveniência e produtos 
personalizados, muitas vezes por um custo menor.

Nesse contexto, a busca por um modelo mais focado no 
consumidor tornou-se a grande prioridade do mercado 
financeiro. Há um longo trabalho a ser feito. Segundo 
a pesquisa da PwC sobre o impacto das fintechs nesse 
mercado, atualmente, 53% das instituições financeiras 
consideradas tradicionais acreditam estar totalmente 

focadas nas necessidades de seus clientes. No caso das 
fintechs, essa parcela ultrapassa 80% dos consultados. 
As empresas tradicionais reconhecem a vantagem de 
suas concorrentes: 75% dos participantes da pesquisa 
afirmam que o impacto mais importante que as fintechs 
terão sobre seus negócios é o aumento do foco dos 
serviços no consumidor.

A chegada da geração Millennial – jovens nascidos entre 
1980 e 1995 – ao mercado consumidor de serviços 
financeiros está por trás do surgimento e do sucesso 
desse novo modelo e vem ajudando a deslocar a energia 
dessa indústria para o cliente, uma mudança que já está 
cristalizada no DNA das fintechs. “Diferentemente das 
gerações anteriores, os millennials são nativos digitais e 
preferem fazer tudo pela internet, escolhendo desde a 
forma como serão atendidos até que tipo de informação 
e serviço querem acessar”, diz Luis Ruivo, sócio da 
PwC Brasil e consultor de tecnologia com foco na área 
financeira. “Quem souber responder às demandas dessa 
geração sairá na frente.” 

Hoje, a atuação das fintechs é mais evidente nos setores 
de serviços bancários e de pagamentos e transferências, 
que continuarão sendo os mais afetados pelo novo modelo 
no futuro próximo. Plataformas online já permitem que 
empréstimos e transferências bancárias sejam feitos entre 
indivíduos e empresas sem a necessidade de um banco 

ensaio

As lições das fintechs
Moldadas pela tecnologia, as novas empresas de 
serviços bancários apontam para o futuro do setor ao 
colocar em primeiro lugar a experiência do consumidor
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para intermediá-las. Mas é uma questão de 
(pouco) tempo para que outras áreas, como a 
de seguros e a de administração de recursos, 
comecem a sentir os reflexos da mudança no 
padrão de consumo.

Do bitcoin aos cartões pré-pagos
De acordo com um levantamento da PwC 
feito com 145 empresas, o Brasil possui 
hoje em atividade cerca de 110 fintechs, 
distribuídas em vários segmentos de 
serviços financeiros. Há aquelas que vendem 
bitcoins, outras que trabalham na área de 
crédito ou gestão de investimentos. E, ainda, 
as empresas que oferecem cartões pré-pagos 
ou outros meios de pagamento.

Segundo Ruivo, a maior barreira para o 
estabelecimento de mais empresas desse 
tipo no mercado brasileiro são as questões 
regulatórias. “No Brasil, a concessão de 
crédito envolve o cumprimento de várias 
exigências, o que acaba aumentando os 
custos da operação”, diz Ruivo. “O país tem 
um mercado bastante regulado. Por isso, é 
provável que a maior parte das fintechs tenha 
de fazer parcerias com instituições financeiras 
tradicionais para conseguir crescer.” 

Os bancos estão adotando 
novas soluções para melhorar 
seus serviços e caminham em 
direção a operações realizadas 
totalmente por meio de canais 
digitais e dispositivos móveis
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Pagamento online: a 
disseminação de smartphones 

mudou a forma como os 
consumidores se relacionam 

com o setor financeiro

Instituições financeiras tradicionais precisarão se aliar às fintechs se 
quiserem permanecer competitivas. Saiba como ocorre hoje a integração  
entre esses modelos(1)

Aproximação necessária

(1) Pesquisa feita com 544 executivos. Possibilidade de múltiplas respostas
FONTE: PwC Global FinTech Survey 2016

Possuem parcerias com fintechs

Não trabalham com fintechs

Compram serviços de fintechs ou 
vendem serviços para elas

Compram serviços de fintechs e relançam 
esses serviços com outra marca

Possuem fundos de investimento 
para a criação de fintechs

Compram fintechs

Desenvolvem programas para 
criar as próprias startups

Lançam subsidiárias que 
seguem o modelo das fintechs

Outras respostas

Não sabem responder

32%

25%

22% 

15% 

14% 

14%

11%

 9%

 9%

 7%

ensaio ceo 23



Acreditam na oferta 
de novos produtos e 
serviços para atender 
às necessidades do 

consumidor

Apostam que a melhoria 
nas interações entre 

funcionários e entre empresa 
e consumidor levará a 

relações de maior confiança

Afirmam que bancos de 
dados já existentes serão 

facilmente integrados 
a novos processos de 
análises da informação

Acreditam que 
operações mais 

sofisticadas  
trarão melhorias  
para os negócios

75% 51% 42% 42%

A maior parte dos executivos entrevistados pela PwC acredita que produtos e serviços criados pelas 
fintechs atenderão de forma mais completa às necessidades do consumidor. Para as empresas, as 
inovações tecnológicas resultarão em maior integração de dados e relações mais sólidas(1)

As fintechs trarão benefícios ao mercado...

Pressão nas margens de lucro e ameaças à segurança da informação são algumas das 
preocupações relacionadas às fintechs, citadas por líderes do setor de serviços financeiros

...mas sua ascensão também representa riscos

De acordo com os entrevistados, os serviços bancários e os serviços de pagamentos e transferências 
serão os mais afetados pelas mudanças trazidas pelas fintechs nos próximos cinco anos 
(em % dos respondentes)

O que muda primeiro

Serviços 
bancários

80%

Pagamentos e 
transferências

60%

Fundos de 
investimento 

38%

Corretoras

30%

Seguros

26%

Afirmam que mudanças no 
setor podem levar a aumento 

de custos ou a perda de 
receitas, pressionando as 

margens de lucro

 Acreditam que surgirão 
novos desafios para a 
segurança dos dados 

das empresas

Preveem que grandes 
mudanças no setor 

resultarão em perda de 
participação de mercado

Acreditam que o surgimento 
de novas empresas gerará 
maior concorrência e levará 
à perda de consumidores

67% 59% 56% 53%

(1) Pesquisa feita com 544 executivos. Possibilidade de múltiplas respostas
FONTE: PwC Global FinTech Survey 2016
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Além de se associarem a empresas tradicionais do setor, 
as fintechs terão de enfrentar a resistência das gerações 
de consumidores anteriores aos millennials. Com o 
tempo, eles tendem a aderir aos serviços digitais, mas 
costumam ser fiéis a empresas e marcas estabelecidas. 
“Os bancos tradicionais sabem disso e estão investindo 
na criação de canais totalmente digitais para conquistar 
e manter esses clientes”, diz Ruivo. 

As fintechs também terão de superar a barreira de 
escassez de educação financeira da maior parte dos 
consumidores brasileiros. “Boa parte do mercado 
não conhece a fundo os serviços financeiros”, afirma 
Ruivo. “A maioria dos investidores do país mal saiu 
da poupança. Portanto, há um longo caminho a ser 
percorrido até chegar às opções oferecidas pelas fintechs, 
como o peer-to-peer lending.” Atualmente, os segmentos 
em que as fintechs ganham maior espaço no Brasil são 
os de fornecimento de cartões de crédito, mercado 
explorado pelo Nubank, de gerenciadores financeiros, 
que se propõem a ser uma interface entre o cliente e o 
banco tradicional, como o Guia Bolso, e de concessão de 
empréstimos pessoais, caso da Lendico e do BankFácil. 

Novas tendências
De modo geral, as principais tendências na área das 
fintechs e do setor financeiro para os próximos anos 
dizem respeito ao aprimoramento da experiência do 
consumidor, ao desenvolvimento de mais serviços 
personalizados, à criação de sofisticadas análises de 
dados e à evolução da cibersegurança.

Soluções que podem ser facilmente integradas por bancos 
para melhorar e simplificar as operações estão entre as 
prioridades do setor. Os bancos estão adotando novas 
soluções para melhorar seus serviços, distanciando-se 
dos canais físicos de atendimento, como agências e caixas 
eletrônicos, e caminham em direção a operações realizadas 
totalmente por meio de canais digitais e dispositivos 
móveis. Mas ainda estão atrasados na integração de 
múltiplos serviços digitais em canais únicos, que sejam 
fáceis de usar e aproximem consumidor e empresas.

Segundo a pesquisa da PwC, nos próximos anos, as 
empresas de pagamento e transferência de recursos 
deverão centrar seus esforços na facilitação e no aumento 
da segurança das transações. A adoção de celulares como 
canal de pagamento, por meio de aplicativos financeiros, 
é um dos catalisadores da mudança de padrões nesse 
setor. Pouco mais da metade das empresas participantes 
da pesquisa oferecem aplicativos de celulares a seus 
clientes, e 18% estão atualmente desenvolvendo 
plataformas desse tipo. Entre os bancos, 81% oferecem a 
facilidade e usam esse canal para gerar novas receitas e 
coletar informações de seus consumidores. 

Um aumento significativo no número de usuários de 
aplicativos para celular é esperado até 2020. Para 66% 
dos executivos que responderam à enquete da PwC, 

atualmente não mais que 40% de seus clientes usam 
esse canal, mas, nos próximos cinco anos, 61% 
acreditam que mais de 60% de seus consumidores 
acessarão os serviços financeiros por meio de 
aplicativos pelo menos uma vez por mês.  

Por fim, os usuários de serviços financeiros digitais 
esperam que todas as operações sejam seguras. 
Privacidade e segurança são elementos essenciais para 
as transações digitais, e soluções como a autenticação 
por biometria e o uso de tokens são componentes 
críticos no estabelecimento de um ambiente confiável 
para os consumidores nesse novo modelo.

Para enfrentar as mudanças no setor financeiro, a 
integração entre empresas tradicionais e fintechs é 
essencial. Por meio dessa associação, as empresas 
serão capazes de fortalecer sua competitividade 
e levar rapidamente ao mercado novas soluções e 
produtos. Mesmo com as vantagens claras dessa 
parceria, boa parte das empresas do setor financeiro 
continua subestimando os potenciais benefícios 
e ameaças que as fintechs representam em seu 
mercado: 25% das empresas que responderam à 
pesquisa da PwC admitem não manter nenhum tipo 
de colaboração com as fintechs.

Entre as empresas participantes da pesquisa, a forma 
mais comum de colaboração é por meio de parcerias 
(32%), seguida da compra e venda de serviços 
oferecidos pelas fintechs (22%) e do desenvolvimento 
de programas para a criação das próprias startups 
(15%). Qualquer que seja a estratégia adotada pelas 
empresas tradicionais, a única atitude que não pode 
ser tomada é ignorar a realidade das fintechs.
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Luis Ruivo, sócio da PwC Brasil e consultor de tecnologia 
com foco na área financeira: “Os millennials são nativos digitais 
e preferem fazer tudo pela internet. Quem souber responder às 
demandas dessa geração vai se beneficiar”
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Para proteger sua programação de ataques 
cibernéticos, a TV Globo, maior emissora do país, 
aposta na prevenção e no controle de riscos 

empresa

Uma guerra invisível

A evolução da tecnologia e 
o desenvolvimento de um 
ecossistema digital abriram 
espaço para um novo tipo de 
guerra. Silenciosos, furtivos 

e com grande potencial de destruição, os 
ataques cibernéticos são uma grande ameaça 
e fonte cada vez maior de preocupação 
para cidadãos, governos, instituições 
financeiras e empresas. De acordo com 

a 18ª edição da Pesquisa Global de Segurança da 
Informação, da PwC, realizada anualmente, o número 
de incidentes dessa natureza que tiveram companhias 
como alvo cresceu 274% no Brasil em 2014 e 2015. 
Globalmente, no mesmo período, o aumento foi de 
38%. Os prejuízos com os ataques também seguem 
uma trajetória ascendente. Nas empresas brasileiras, as 
perdas dobraram em 2014 e 2015, chegando à média 
de US$ 2,45 milhões por companhia atingida. “Os 
ataques cibernéticos são um problema em potencial 

Os incidentes de segurança da informação têm aumentado, assim como os investimentos das empresas para se proteger. É o que mostra a Pesquisa Global de Segurança da Informação, da PwC, realizada no final de 2015 com mais de 10.000 CEOs no Brasil e no mundo

Informação protegida

O número de ataques 
cibernéticos contra as 
empresas aumentou 
globalmente...

Os investimentos em segurança  
da informação também cresceram 
no mundo (em milhões de dólares)

crescimento de 167% em apenas 4 anos crescimento de 88% 

2.562 2.989

4.948

6.853

3.741

2011 20112012 20122013 20132014 20142015 2015

...e no Brasil

2014

2.323

8.695
 5,14,14,3

2,82,7

2015

crescimento de 274% 
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Estúdio do Jornal 
Nacional, da TV 
Globo, no Rio de 
Janeiro: empresas de
mídia costumam ser
vistas como vitrines
pelos hackers

Os incidentes de segurança da informação têm aumentado, assim como os investimentos das empresas para se proteger. É o que mostra a Pesquisa Global de Segurança da Informação, da PwC, realizada no final de 2015 com mais de 10.000 CEOs no Brasil e no mundo

FONTE: Pesquisa Global de Segurança da Informação, da PwC

Os autores dos ataques

34%

29%

22%

16%

Funcionários

Ex-funcionários

Prestadores de 
serviços e profissionais 

terceirizados

Fornecedores

Dados de clientes

Informações de 
funcionários

Informações sigilosas 
da empresa

Propriedade 
intelectual

38%

33%

26%

23%

Os principais alvos

para qualquer empresa”, diz Rodrigo 
Milo, diretor da PwC Brasil e especialista 
em segurança da informação. “Mas 
companhias mais expostas publicamente 
são alvos muito visados.”

É o caso das empresas de mídia e 
entretenimento, tidas como vitrines pelos 
ciberguerrilheiros. Em emissoras de 
TV, os ataques virtuais podem abranger 
desde vazamentos de reportagens 
exclusivas e capítulos de novelas até 
alterações em propagandas. “Nesses 
casos, a motivação dos hackers costuma 
ser ideológica”, diz Milo. Os episódios de 
ataques cibernéticos a emissoras de TV 

têm se tornado relativamente comuns em todo o mundo. 
No ano passado, a TV5Monde, rede de televisão francesa, 
ficou fora do ar durante algumas horas devido à ação de 
hackers. No início de 2013, os computadores das maiores 
redes de televisão da Coreia do Sul e agências bancárias 
saíram do ar devido a um ataque cibernético atribuído a 
hackers da Coreia do Norte.

No Brasil, a TV Globo, maior emissora do país, tem se 
debruçado sobre essa questão. O objetivo é desenvolver e 
colocar em prática um conjunto de estratégias para reduzir 
o risco de ataques e proteger todas as etapas de produção 
– desde a geração de conteúdo até sua transmissão. As 
ações, delineadas em conjunto com a PwC, envolvem 
a proteção de senhas de funcionários e a definição de 
arquiteturas de sistemas – entre eles o financeiro e os 
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que dão suporte para criação, operação e 
transmissão de conteúdo.
 
Atualmente, a TV Globo utiliza um 
framework de segurança específico, 
alinhado às melhores práticas da indústria 
de mídia. “Esses cuidados precisam ser 
tomados para garantir a credibilidade 
da empresa, baseada na qualidade da 
informação veiculada pelos telejornais e 
no processo de produção de programas de 
entretenimento”, diz Milo. Segundo Carlos 
Octavio de Alexandre Queiroz, diretor 
de tecnologia e arquitetura da TV Globo, 
o trabalho conjunto da empresa com a 
PwC tem como prioridade a prevenção.  A 
análise de vulnerabilidade da emissora e 
testes de invasão de sistemas são realizados 
periodicamente. Esse trabalho serve de 
base para a priorização de investimentos e 
orienta ações de mitigação de riscos.

Portas abertas
A maior parte dos ataques cibernéticos é 
provocada pelos próprios funcionários da 
empresa, conforme mostra a pesquisa da 
PwC sobre o tema. Os ataques têm vários 
objetivos, como espionagem industrial e 
obtenção de informações privilegiadas 
das organizações para ganhos pessoais ou 
financeiros. Há casos também em que os 
incidentes acontecem por descuido dos 
funcionários. “O ataque pode ser resultante 
de um clique num e-mail infectado ou do 
descarte incorreto de um documento ou 
um pendrive”, diz Milo. De uma forma 
geral, as empresas precisam ter cuidado 
especial nos processos de desligamento 
de empregados – as senhas devem 
ser bloqueadas imediatamente – e de 

fornecedores e parceiros de negócios, que podem 
ser cooptados por hackers ou criminosos digitais.

Segundo Milo, hackers e grupos de crime organizado 
têm atuado de forma cada vez mais sofisticada para 
chegar a seus objetivos. “Ataques cibernéticos podem 
ser planejados e executados durante meses, de forma 
minuciosa, até os objetivos serem alcançados”, diz. 
Esse tipo de ação ainda é facilitado, no Brasil, pela 
falta de cultura de prevenção. Os investimentos em 
análise de riscos e prevenção se intensificaram no 
Brasil nos últimos anos, mas ainda precisam alcançar 
os padrões internacionais. “Nos Estados Unidos, 
empresas passaram a cooperar entre si para coibir a 
ocorrência dos ataques e evitar a multiplicação dos 
prejuízos”, diz Milo. 

Os prejuízos causados pelos ataques cibernéticos 
vão além das perdas financeiras – e seus efeitos 
podem atingir toda a cadeia de negócio, colocando 
reputações e relacionamentos em xeque. Em 
2015, 38% dos incidentes de segurança da 
informação estavam relacionados a roubos de 
dados de clientes, como números de cartões de 
crédito e informações pessoais como documentos 
e endereços. “Para qualquer companhia, 
credibilidade é um ativo”, diz Milo. “Por isso, é 
fundamental que dados próprios e de terceiros 
sejam protegidos.”
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Rodrigo Milo, diretor da PwC Brasil: além de causar prejuízos 
financeiros, os ataques cibernéticos afetam a reputação das empresas

“O ataque pode ser 
resultante de um clique 

num e-mail infectado ou do 
descarte incorreto de um 

documento ou um pendrive”
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Em todo o mundo, o setor de saúde vem sendo rapidamente 
transformado pelos avanços da tecnologia. Bom para médicos, 
pacientes, empresas e governos. O Brasil pode aproveitar esse 
momento para oferecer serviços mais eficientes

artigo

O século 21 chega à saúde

de saúde e bem-estar. Nos próximos 
cinco anos, milhões de pessoas em países 
como os Estados Unidos terão acesso 
a consultas realizadas com a ajuda da 
internet e farão uso de aplicativos para 
celular que monitorarão suas respectivas 
condições físicas. É o que mostra o 
estudo Top Health Industry Issues, 
realizado pela PwC.

P oucos setores da economia mundial estão 
sendo tão transformados pelo avanço da 
tecnologia como o de saúde. E não estamos 
falando apenas de equipamentos de ponta 
para diagnóstico de doenças, novos exames 

preventivos ou robôs capazes de conduzir uma cirurgia. 
A tecnologia está mudando – de forma radical – a relação 
entre profissionais e pacientes e tornando estes últimos 
cada vez mais capazes de monitorar as próprias condições 

Cirurgia feita por 
robôs: a telemedicina 
poupa US$ 30 bilhões 

ao ano em custos só 
nos Estados Unidos

D
iv

ul
ga

çã
o/

O
hi

o 
S

ta
te

 U
ni

ve
rs

ity

Por Eliane Kihara, sócia da PwC Brasil e líder de Health Services
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Trata-se de uma revolução em marcha. 
No Brasil, já são oferecidos aplicativos 
que permitem agendar consultas médicas 
e manter a caderneta de vacinação 
atualizada. No mercado americano, 
estão disponíveis inovações como 
marcapassos e monitores de frequência 
cardíaca conectados à internet. Por trás 
desse movimento está a necessidade de 
soluções que facilitem a vida do cidadão, 
além da busca, cada vez mais urgente, por 
formas de reduzir os custos de saúde sem 
prejudicar a eficácia dos tratamentos. 
Nos Estados Unidos, os custos da saúde 
crescem a uma média de 11% ao ano, 
muito acima da inflação oficial. No Brasil, 
esse aumento é de 17% ao ano. 

No cenário da qualidade do tratamento 
e da relação profissional-paciente, 
o avanço tecnológico promete 
tratamentos mais rápidos e eficazes, 
além de proporcionar o surgimento 

FONTE: HRI Consumer Survey, PwC

Uma pesquisa da PwC mostra o desejo do consumidor de contar com a tecnologia na administração de sua saúde

Saúde conectada

dizem que o acesso 
remoto a dados do 

paciente é importante 
para aprimorar o 

atendimento

afirmam que pelo 
menos uma parte dos 

cuidados médicos 
poderia ser realizada 

virtualmente

usam e-mail para 
se comunicar 
com pacientes 
que sofrem de 

doenças crônicas

Profissionais de saúde

81% 58% 38%
compartilhariam 

informações pessoais 
com o médico para 

contribuir na descoberta 
de tratamentos

gostariam de 
fazer consultas 

médicas por meio 
de vídeo e celular

já usaram um 
aplicativo ou outra 
ferramenta virtual 
para pedir uma 
receita médica 

Usuários

88% 60% 21%

de um ecossistema mais conectado 
e transparente. A telemedicina  
antecipou essa tendência há cerca 
de 15 anos, quando foram dados os 
primeiros passos na discussão de 
casos clínicos via teleconferência, na 
digitalização de exames – agilizando 
as consultas a resultados – e na 
realização de cirurgias com o auxílio 
de robôs. Segundo estimativas da West 
Health Institute, instituição americana 
de pesquisa na área de saúde, a 
intensificação do uso de recursos 
da telemedicina, principalmente 
no acompanhamento a distância de 
doentes crônicos e na troca de dados 
relativos ao paciente entre profissionais 
de saúde, clínicas e hospitais, 
representa uma economia de US$ 30 
bilhões por ano nos Estados Unidos. 

No Brasil, avanços na legislação e 
redução da burocracia para aprovação 

“No cenário da qualidade do tratamento e 
da relação profissional-paciente, o avanço 
tecnológico promete tratamentos mais 
rápidos e eficazes, além de proporcionar 
o surgimento de um ecossistema mais 
conectado e transparente”

Eliane Kihara, sócia da PwC Brasil e líder 
de Health Services: desafio de levar a saúde 
a um novo patamar de eficiência
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de novos procedimentos são necessários 
para que a medicina se beneficie em maior 
escala das vantagens proporcionadas pela 
tecnologia. As regras brasileiras proíbem, 
apenas para ficar em um exemplo, a 
realização de consultas online. O ideal é que 
membros de agências reguladoras, médicos, 
especialistas em tecnologia, executivos 
de hospitais e operadoras de planos de 
saúde, entre outros representantes do setor, 
engajem-se na discussão das inovações e de 
suas consequências – evidentemente de forma 
transparente e responsável, colocando sempre 
em primeiro lugar o bem-estar do indivíduo.

Eficiência examinada
Como em vários outros setores da economia, 
a tecnologia é capaz de conferir grande 
transparência ao sistema de saúde, expondo 
dados e sugerindo pontos de melhoria 
contínua. Em países como os Estados Unidos 
e a África do Sul, novos indicadores de 
qualidade foram adotados graças ao maior 
acesso aos dados e ao aumento da capacidade 
de análise de grandes volumes de informação. 
São analisados desde o tempo de espera 
no pronto-atendimento dos hospitais até o 
grau de eficiência das equipes em cirurgias 
cardíacas e outros procedimentos complexos. 
Os custos envolvidos em cada procedimento 
também ficam disponíveis.

Com isso, alguns centros de saúde se tornaram 
referência em determinados aspectos – não 
pela arquitetura sofisticada ou pela localização 
privilegiada, mas devido ao alto índice 
de recuperação dos pacientes, ao nível de 

Nos últimos anos, hospitais e operadoras nos Estados Unidos têm se 
dedicado à promoção da transparência em relação à qualidade e aos 
custos dos atendimentos. Trata-se de um reflexo direto da pressão pela 
redução dos custos e pela ampliação do acesso ao sistema de saúde. Um 
dos exemplos de maior destaque é o estado de Maryland, que criou um 
portal no qual os consumidores avaliam o atendimento em hospitais de 
diferentes áreas, como pronto-socorro e maternidade. No site também é 
possível verificar o tempo médio de atendimento nas salas de emergência 
para casos específicos, como suspeitas de fratura óssea. Índices de 
infecção hospitalar e custos para realizar determinados procedimentos 
são outros indicadores expostos no portal. 

Centros de saúde especializados em psiquiatria de 50 estados 
americanos oferecem, desde 2014, uma plataforma com informações 
como a existência de planos especiais de acompanhamento ao paciente 
após o atendimento hospitalar e o tempo médio de internação. Um 
serviço nacional apresenta os custos de tratamento das 100 doenças mais 
comuns em cerca de 3.300 hospitais de todo o país. 

Em quase todos os estados, foi requerida a implantação de um sistema 
único de relatórios informativos sobre os pacientes, assim como dos 
preços dos procedimentos e dos índices de qualidade. Essas iniciativas 
fazem parte de uma estratégia para lançar luz sobre a eficácia e os custos 
dos serviços oferecidos por hospitais e clínicas americanos. Em grande 
parte, só foi possível graças à participação dos consumidores finais.

Nos Estados Unidos, consumidores ganham poder 
ao analisar a qualidade dos serviços de saúde

A voz do paciente

sucesso de certos procedimentos cirúrgicos e à maior 
eficácia na utilização de recursos. Rankings desse tipo 
são públicos e se tornam um instrumento para que 
pacientes em diferentes situações busquem e escolham 
os serviços que melhor atendam às suas necessidades. 
O poder passou para as mãos dos pacientes.  

No Brasil, sistemas semelhantes poderiam ser 
adotados tanto na área pública como nas redes 
privadas. Com isso, indicadores preciosos, como 
custos nas unidades de saúde, tempo médio de 
internação e progressão de quadros clínicos, viriam 
à tona, beneficiando todo o sistema – do paciente 
aos planos de saúde, dos profissionais da área aos 
governos. Pontos de maior ou menor eficiência de 
centros médicos, públicos e privados, nas diferentes 
cidades, estados e regiões do país serviriam de bússola 
para eventuais correções e para a adoção das melhores 
práticas. O uso correto dos avanços tecnológicos 
poderia levar a saúde a um novo patamar de eficiência 
– algo cada vez mais desejável e necessário no país.

Baltimore, em Maryland: portal colaborativo permite que 
os consumidores avaliem o atendimento em hospitais
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Nova vida 
para Maringá 
Como representantes públicos, empresários 
e membros da sociedade civil uniram-se em 
torno de um planejamento estratégico para 
transformar a cidade paranaense num exemplo 
de competitividade e crescimento sustentável

A té 2050, estima-se que 
mais de 2,5 bilhões de 
pessoas terão escolhido as 
áreas urbanas para viver, 
juntando-se à população já 

existente nas metrópoles. Esse fenômeno 
– resultante, em parte, da migração de 
habitantes das zonas rurais – representa um 
enorme desafio para o ambiente urbano. 
Para receber essa população excedente e, 
ao mesmo tempo, garantir sustentabilidade 
econômica e ambiental e também equilíbrio 
social, as cidades terão de se reinventar, 
reconhecendo suas vocações e planejando 
estrategicamente o futuro. 

No Brasil, começam a surgir exemplos 
de cidades que, apoiadas em métodos de 
gestão e em inteligência analítica, estão 
mudando – para melhor. É o caso de 
Maringá, localizada no noroeste do Paraná 
e onde vivem cerca de 400 mil habitantes. 

Em 1996, um grupo de empresários locais 
e associações de classe uniram-se com a 
prefeitura e vereadores para planejar e 
colocar em prática uma série de ações que 
devolvessem competitividade ao município 
e às áreas sob sua influência, promovendo, 
assim, desenvolvimento econômico e social 
de longo prazo. Batizado de Repensando 
Maringá, o movimento deu origem ao 
Conselho de Desenvolvimento Econômico 
de Maringá (Codem), um órgão criado por 
lei, com poderes deliberativos e consultivos.

De lá para cá, o Codem ganhou força 
e credibilidade. Hoje conta com 80 
representantes de entidades da sociedade 
civil, como universidades e sindicatos, e do 
poder público. O trabalho do Codem é de 
médio e longo prazo. Quando o conselho 
foi criado, os estudos e as metas projetavam 
como Maringá deveria ser em 2020. Hoje 
está em vigor o Repensando Maringá 2047, 

Evolução dos principais dados econômicos e sociais de Maringá

Retrato de uma metrópole em desenvolvimento

O total de habitantes cresceu em 
números absolutos...

357.077 397.437

2010 2015

População de Maringá

(1) Dados arredondados (2) Mede condições de saúde, educação e renda com base nas seguintes informações: expectativa de vida, média de anos de 
educação recebidos por pessoas a partir de 25 anos, expectativa de anos escolares que uma criança tem pela frente e renda nacional bruta per capita expressa 
em poder de paridade de compra em dólares de 2005. FONTES: IBGE, Ipardes e Atlas Brasil 2013/Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Vista panorâmica de Maringá, no Paraná: planejamento para resolver os principais problemas da cidade até 2047
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autatenistem et est que

...muito acima da média 
do Paraná...(1)

As condições de vida melhoraram, mas 
menos do que a média do estado

...e as pessoas foram 
morar na área urbana

Evolução dos principais dados econômicos e sociais de Maringá

Retrato de uma metrópole em desenvolvimento

O total de habitantes cresceu em 
números absolutos...

40%
182.2363.117

população 
rural

população 
urbana10%

Maringá Paraná

Crescimento populacional 
entre 1992 e 2008

Distribuição da população 
de Maringá em 2010

Índice de desenvolvimento urbano(2)

0,608
0,740 0,808

0,507
0,650

0,749

1991 2000 2010

32%

47%

Maringá Paraná

(1) Dados arredondados (2) Mede condições de saúde, educação e renda com base nas seguintes informações: expectativa de vida, média de anos de 
educação recebidos por pessoas a partir de 25 anos, expectativa de anos escolares que uma criança tem pela frente e renda nacional bruta per capita expressa 
em poder de paridade de compra em dólares de 2005. FONTES: IBGE, Ipardes e Atlas Brasil 2013/Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Vista panorâmica de Maringá, no Paraná: planejamento para resolver os principais problemas da cidade até 2047
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ano em que a cidade comemorará seu centenário. A 
visão para os próximos 30 anos é que Maringá seja um 
polo de excelência global em três áreas econômicas.

Em um trabalho conjunto, o Codem e a PwC criaram 
um plano estratégico no qual serviços de excelência, 
agronegócio e indústria limpa e de alta tecnologia terão 
potencial para alavancar a economia de Maringá até 
2047. Na área de serviços, o foco está nos setores de 
ensino superior e pesquisa, tecnologia da informação 
e da comunicação, saúde e financeiro. Fármacos 
e produtos biológicos, moda e design e produtos 
aeronáuticos sustentarão a área de indústria limpa e 
alta tecnologia. E a indústria agroalimentar compõe 
o pilar do agronegócio. Com o estabelecimento e o 
fortalecimento de empresas desses setores, espera-se 
que Maringá garanta seu crescimento e o das cidades na 
região sob sua influência; previna e amenize problemas 
sociais ligados a violência, moradia e diferenciação 
de renda; e retenha jovens talentos, com qualificação 
acadêmica e técnica, fazendo, assim, um contraponto ao 
rápido envelhecimento da população local.

A mobilização para levar Maringá a um novo patamar 
de competitividade e sustentabilidade teve início na 

década de 90, quando a cidade passou por uma 
crise sem precedentes. Nas décadas anteriores, 
o agronegócio baseado na cultura de soja havia 
trazido riqueza e desenvolvimento à região. O 
ciclo da soja atraiu multinacionais do setor de 
alimentos, como as americanas Cargill e Anderson 
Clayton e a argentina Sanbra.

A cidade terminou os anos 80 com cerca de 250 
mil habitantes, 43% acima do registrado na década 
anterior. O mercado imobiliário deslanchou e Maringá 
mudou seu perfil com a verticalização. O adensamento 
urbano atraiu novos setores de atividade, como a 
indústria de confecção. Medicina e odontologia foram 
alguns dos cursos criados para atender à demanda de 
uma população com mais escolaridade.

Além do agronegócio
Uma conjunção de fatores, porém, mudou esse 
quadro nos anos seguintes. A produção de soja 
gradativamente migrou para o Centro-Oeste 
brasileiro. A abertura da economia, no começo 
dos anos 90, expôs setores e empresas menos 
preparados do ponto de vista tecnológico e 
gerencial. Maringá passou a crescer menos 
que a média do estado do Paraná. Com o 
enfraquecimento da economia, os indicadores 
pioraram. Em 2008, o PIB de Maringá havia 
recuado 5,7%, ante 5,2% de crescimento do país.

A reação da sociedade maringaense a esse quadro 
deu origem ao Codem. Seus membros têm a missão 
de prover sinergia com os demais órgãos municipais, 
como associações de classe estaduais e federais, 
organismos internacionais e instituições financeiras, 
gerir um fundo municipal de desenvolvimento 
econômico, estabelecer diretrizes que ajudem a 
gerar emprego e promover outras iniciativas que 
busquem um desenvolvimento no longo prazo.

Uma das atribuições do Codem é firmar 
convênios, termos de cooperação e contratos 
com instituições públicas ou privadas e contratar 
serviços necessários para atingir seus objetivos. 
O mais recente serviço contratado pelo conselho 
é a consultoria prestada pela PwC Brasil, cujo 
objetivo é mapear os dados atuais e propor ações 
que levem ao cumprimento das metas. “A última 
coisa que queríamos era desperdiçar recursos e 
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Jerri Ribeiro, sócio da PwC Brasil e líder do 
projeto de Maringá: “Queremos ajudar a cidade 
a se planejar para os próximos 100 anos”

Hoje, candidatos a cargos 
públicos em Maringá devem 
adequar suas propostas 
ao planejamento de longo 
prazo da cidade
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energia com iniciativas pouco eficientes”, 
diz João Ricardo Tonin, diretor de 
economia do Codem. “A PwC foi a firma 
que mais entendeu o que precisávamos.” 
A presença de clientes privados da PwC e 
de um escritório em Maringá contribuiu 
para a escolha. “Com a consultoria, vamos 
economizar tempo, recursos e aumentar 
a chance de que nossas ideias sejam bem-
sucedidas”, diz Tonin. Contratado em 
agosto de 2015, o projeto foi totalmente 
custeado com dinheiro privado.

Entre seus principais objetivos está atrair 
– e reter – empreendedores e empresários 
que gerem investimentos, oportunidades e 
riqueza nas áreas de negócios consideradas 
prioritárias. “Queremos ajudar a cidade 
a se planejar para os próximos 100 anos”, 
diz Jerri Ribeiro, sócio da PwC e líder do 
projeto de Maringá.

Um dos problemas reportados 
pelos coordenadores do Codem aos 
especialistas da PwC era o êxodo de 
profissionais qualificados, que deixavam 
a cidade após cursar a universidade local. 
Maringá continuava a atrair estudantes, 
mas não era capaz de mantê-los porque 
faltavam empresas de médio porte que 

oferecessem empregos e possibilidades de carreira. 
“Sem capital intelectual é impossível tornar uma 
cidade competitiva hoje em dia”, diz Ribeiro.

Tecnologia da informação era um dos setores mais 
atingidos pela falta de mão de obra qualificada. 
Vinha crescendo, mas de forma pouco estruturada. 
Sob a orientação da Software by Maringá, entidade 
que congrega as empresas da área, muitos desses 
empreendedores fizeram cursos e puderam firmar 
convênios com instituições financeiras para investir. 
Resultado: hoje Maringá é a cidade que apresenta o 
maior número de empresas de TI certificadas pelo 
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Centro de Maringá: o plano 
estratégico aponta serviços de 

excelência, agronegócio e indústria 
limpa e de alta tecnologia como os 

pilares econômicos até 2047

Evolução da taxa de crescimento real do PIB de Maringá 
comparada com a economia brasileira nos últimos anos 
(em % sobre o PIB do ano anterior)

Os altos e baixos da cidade
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4. Meio ambiente – Há coleta seletiva? 
As ruas são limpas? A cidade é arborizada? 
Quais os níveis de poluição?

5. Poder público – Prefeitos, secretários 
e assessores trabalham com uma pauta 
comprometida com o que a sociedade, por meio 
do Codem, definiu?

6. Imagem e identidade – Os habitantes de 
Maringá têm orgulho da cidade? 

Tudo isso precisa ser providenciado da forma 
mais sinérgica possível, sem desperdiçar tempo 
e dinheiro. É uma tarefa complexa, por envolver 
atores e opiniões diferentes. A missão de 
levantar dados para ajudar a PwC a responder 
a tantas questões coube ao Codem. Cabe ao 
conselho formar câmaras técnicas e grupos 
temáticos, que lideram estudos, analisam os 
números colhidos para subsidiar as discussões e 
dão pareceres. Além disso, o conselho organiza 
fóruns para informar e ouvir a comunidade 
sobre o que está sendo feito.

Essa forma de organização conseguiu criar certo 
compromisso entre os candidatos a políticos e 
o que se espera para a cidade. “Hoje é de praxe 
que os futuros candidatos venham palestrar 
no Codem antes mesmo de se candidatar”, diz 
o engenheiro e empresário da construção civil 
Wilson Tomio Yabuki, presidente do Conselho 

Softex – entidade designada pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação para 
promover a competitividade do setor 
no Brasil – em relação ao número de 
habitantes. (O Paraná lidera o ranking em 
número absoluto de empresas certificadas.)

Após os primeiros levantamentos do 
Codem e da PwC, também ficou claro 
que, embora muitos setores econômicos 
estivessem articulados, faltava um plano 
geral que os costurasse numa estratégia 
única e sustentável – abordagem 
semelhante à utilizada pela consultoria 
com seus clientes privados. “Temos uma 
metodologia para tornar os mecanismos 
de uma empresa ou cidade os mais 
eficientes possíveis”, afirma Ribeiro. O 
plano socioeconômico integra o Master 
Planejamento 2047. As perguntas 
relacionadas a essa etapa do Master 
Planejamento são as seguintes:

1. Economia – A cidade tem atividades 
econômicas que a sustentem? Quais? 
Há novos setores emergenciais? Quais? 
É possível agregar valor ao que já está 
sendo feito pelas empresas? As cadeias de 
suprimentos estão completas e funcionam 
bem? Faltam investimentos? Os que 
existem estão sendo direcionados  
da forma mais eficiente possível?  
Há vocações subaproveitadas? O que 
fazer para tornar Maringá nacional e 
internacionalmente relevante?

2. Mercado de trabalho – A cidade está 
formando profissionais para as atividades 
econômicas planejadas? Ou os jovens 
estão buscando cursos em outros lugares 
e formando vínculos de trabalho que 
não os trarão de volta? Pós-graduação e 
outros cursos de especialização vão prover 
as especificidades necessárias? Cursos 
tecnológicos precisam ser criados para 
formar a média gerência das empresas que 
Maringá quer atrair?

3. Condições sociais – A cidade 
oferece lazer e cultura? Há cinemas e 
equipamentos de entretenimento? Há 
segurança? O transporte urbano funciona 
ou tudo tem de ser feito de carro?
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Geral do Master Planejamento 2047. “Se a conversa 
não estiver em linha com os planos da cidade, o 
candidato acaba nem indo em frente.”

Membros do poder público – entre eles o prefeito, 
um secretário municipal que represente os setores 
da indústria, comércio, turismo e agricultura, o 
secretário de Planejamento e o reitor da Universidade 
Estadual de Maringá – fazem parte do Codem. Na 
frente privada, estão representantes das associações 
comerciais, da Federação das Indústrias do Estado 
do Paraná, sindicatos patronais e de trabalhadores, 
representantes de profissionais liberais e até um 
representante dos veículos de comunicação.

Há oito câmaras técnicas, dedicadas a assuntos 
comunitários, questões universitárias, integração 
tecnológica, atração de investimentos, agricultura e 
agroindústria, comércio e serviços, comércio exterior, 
construção civil e setor imobiliário. Cada comissão tem 
um número definido de representantes, escolhidos 
democraticamente por associações relacionadas com 
as comissões, como agências de turismo, Ordem 
dos Advogados, Conselho Regional de Farmácia e 
associações de bairro.

A responsabilidade da PwC é dar forma a essa 
movimentação e trazer experiência de outras cidades 
do mundo onde esse tipo de trabalho já foi feito com 
bons resultados – para garantir que Maringá tenha 
condições de competir por investimentos com outras 
cidades nacionais e também globalmente.

Plantação de soja em 
Maringá: o agronegócio é uma 

das bases da economia
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Garantir competitividade às cidades é urgente. Um 
estudo recente da PwC elencou cinco megatendências 
que mostram para onde o mundo caminha. 
Urbanização acelerada é uma delas. Mas as outras 
quatro megatendências também afetam a forma 
como as cidades devem se planejar: mudanças 
demográficas, deslocamento do poder econômico, 
mudanças climáticas e escassez de recursos e avanços 
tecnológicos. “Cidades que não levarem essas 
megatendências a sério perderão oportunidades de 
negócios, o que poderá impactar negativamente a 
prosperidade e a qualidade de vida dos cidadãos”, 
diz o sócio da PwC André Marinho, especialista em 
projetos de infraestrutura.

O plano socioeconômico do Master Planejamento 
2047, feito pelo Codem em parceria com a PwC Brasil, 
apontou três grandes áreas, compostas de sete setores 
econômicos, que serão os pilares do crescimento 
econômico de Maringá nos próximos 30 anos

Visão de futuro

1 Indústria limpa e de alta tecnologia

Fármacos 
e Produtos 
Biológicos

Vestuário  
(Moda e Design)

3 Agronegócio

Agroalimentar

2 Serviços de excelência

Ensino Superior 
e Pesquisa

Tecnologia da 
Informação e da 
Comunicação

Saúde

Setor 
Financeiro
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O Brasil viveu, nos últimos anos, a 
pior crise econômica enfrentada em 
décadas. Depois de ficar praticamente 
estagnado em 2014, o PIB do país 
caiu 3,8% em 2015, a maior queda 

registrada nos últimos 25 anos. Como consequência, 
a taxa de desemprego subiu para 11,3% no segundo 
trimestre deste ano, atingindo 11,6 milhões 
de pessoas, de acordo com dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 
mais conhecida como Pnad Contínua, do IBGE. 
Indicadores como renda e confiança do consumidor 
também entraram em trajetória de queda e, só nos 
últimos meses, mostraram alguma recuperação.

Em um cenário como esse, era previsível que 
parte expressiva das empresas brasileiras se 
visse em dificuldade para manter os negócios 

no mesmo patamar de faturamento, 
rentabilidade e endividamento. Em 
2014, as 500 maiores companhias do país 
apresentaram uma queda de quase 5% 
nas receitas e de inacreditáveis 204% nos 
lucros. As consequências variam de grau 
e profundidade: da diminuição ainda 
que momentânea da companhia, efeito 
mais comum, à ameaça de bancarrota. 
De formas diferentes, os negócios buscam 
reagir. Mas, em estágios críticos, só 
mudanças radicais na gestão são capazes 
de salvar a empresa e devolvê-la à rota de 
crescimento sustentável. “Companhias em 
dificuldade podem precisar somente de 
ajustes operacionais ou de reestruturações 
financeiras”, diz José Braga, sócio da PwC 
e líder da área de Business Recovery Services 

Um número crescente de empresas brasileiras busca soluções 
para superar, de forma estruturada e sustentável, momentos 
de crise e de disrupção nos negócios

tendência

Ajustar o presente. 
Olhar para o futuro
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da PwC Brasil, que oferece serviços de 
reestruturação operacional e financeira, 
venda de carteiras de ativos não essenciais, 
captação de recursos e administração 
judicial. “Mas há casos em que é necessário 
trabalhar de forma simultânea em várias 
frentes para combater a crise de forma 
adequada e efetiva.”

Segundo Braga, na maior parte das 
organizações fragilizadas pela retração 
econômica ou por problemas estratégicos 
e de gestão, o ideal é que se trabalhe, 
paralelamente, em duas frentes – a 
financeira e a operacional. O esforço 
conjunto e coordenado contribui para a 
geração de caixa, dando mais fôlego ao 
negócio para que possa suportar o peso 

das dívidas contraídas e, assim, superar o 
período mais crítico da crise.

Cortar custos não basta
Ao mesmo tempo em que ajudam empresas 
a reestruturar dívidas – com instrumentos 
como alongamento, renegociação e 
refinanciamento –, os especialistas da área 
de Business Recovery Services apoiam o 
planejamento e a execução do turnaround 
operacional, um movimento que deve ir 
muito além do clássico e quase sempre 
necessário corte de despesas e venda 
de ativos. As soluções mais complexas 
envolvem até a mudança do core business, 
como um elemento fundamental para 
o crescimento sustentável e para a 
perenidade do negócio. O processo de 

Linha de montagem de 
carros: o setor automotivo 

é um dos que enfrentam 
desafios motivados pela 

crise e pela mudança nos 
hábitos do consumidor
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turnaround engloba todos os níveis 
da companhia e tem etapas definidas 
previamente que, se executadas, levam ao 
planejamento estratégico.

A última alternativa num processo 
de reestruturação empresarial é a 
recuperação judicial. “O prolongamento 
da crise econômica fez com que os 
pedidos de recuperação judicial se 
tornassem a única opção de recuperação 
para um crescente número de grandes 
empresas brasileiras”, afirma Braga. De 
acordo com dados do Serasa Experian, 
entre julho de 2014 e julho deste ano, 
o número de pedidos de recuperação 
judicial no Brasil cresceu mais de 180%. 

Crescer com planejamento 
e consistência
A conjuntura econômica adversa e seus 
efeitos podem ser o principal motivo 
das dificuldades enfrentadas por um 
negócio. Ou podem ser o detonador 
de um processo de crise cuja origem é 
estrutural. Casos de modelos de negócios 

consolidados colocados em xeque pela 
disrupção tecnológica e pelo surgimento 
de concorrentes inovadores são cada vez 
mais frequentes no Brasil e no mundo.  
“Foi o que ocorreu, por exemplo, com 
a mídia impressa, profundamente e 
globalmente afetada pela ascensão das 
plataformas digitais e pela popularização 
da internet”, afirma Paolo Pigorini, 
sócio da Strategy&, parte do network da 
PwC. “Algumas empresas se preparam 
apenas para tempos de bonança. Quando 
ocorrem, as crises e os momentos de 
ruptura expõem suas ineficiências e 
sua falta de competitividade.” Além 
das empresas de mídia, Pigorini cita a 
indústria automobilística como outro 
setor que vem enfrentando dificuldades, 
motivadas tanto pela crise quanto por 
mudanças nos hábitos do consumidor.

Pigorini é um dos responsáveis pela 
aplicação da metodologia Zero-Based 
Organization no Brasil, uma abordagem 
recomendada em casos de disrupção, em 
situações de crise econômica e quando 
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com as capacitações adequadas, lentidão 
na resposta às necessidades do mercado e 
distância dos clientes. 

Em qualquer das três circunstâncias – 
crises conjunturais, rupturas tecnológicas 
ou mudança no modelo de negócios e 
crescimento desordenado –, a metodologia 
Zero-Based Organization propõe a 
identificação de capacidades únicas e 
críticas para o sucesso da empresa. Com 
base nessa análise, é possível redefinir, 
redimensionar e reorientar a organização.

O melhor de cada um
Identificar as capacidades diferenciadoras 
é um processo de reflexão profunda e 

ocorre um crescimento desordenado dos 
negócios. Por falta de planejamento e 
gestão adequados, o crescimento muitas 
vezes leva a contratações excessivas, 
promoções desnecessárias e descontrole 
de custos. Mas como fazer frente à nova 
realidade quando o ambiente muda 
rapidamente em razão de uma condição 
imprevista ou de uma crise profunda?

A metodologia Zero-Based Organization 
propõe uma abordagem de “folha em 
branco”, na qual o modelo organizacional 
é avaliado em todas as suas dimensões: 
das capacitações diferenciadoras à 
estrutura organizacional, passando pela 
identificação dos executivos necessários 
para os novos tempos. A resposta ao novo 
ambiente, assim como o crescimento 
futuro, elemento fundamental para a 
perenidade de qualquer negócio, são 
planejados para evitar dificuldades 
que possam resultar em uma redução 
de capacidade competitiva. Entre elas 
estão uma complexidade impossível de 
ser administrada, falta de profissionais 

Nos últimos dois anos, o número de pedidos de recuperação 
judicial no Brasil cresceu 182%

Pedidos de recuperação judicial no brasil

Empresas em busca de ajuda

Julho  
de 2014

33
20
9

62
total

Julho  
de 2015

68
27

40

135
total

Julho  
de 2016

122
36

17

175
total

micro e pequenas empresas

médias empresas

grandes empresas

FONTE: Serasa
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Paolo Pigorini, sócio da Strategy&: a 
conjuntura econômica pode ser o detonador 
de uma crise cuja origem é estrutural

Algumas empresas em 
dificuldades precisam atacar 

seus problemas em duas frentes: 
a financeira e a operacional
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autoanálise. Cada empresa deve começar 
estabelecendo o que faz com real excelência 
e que papel pretende desempenhar em 
seu mercado. O segundo passo consiste 
em definir, em um nível mais prático, 
o que precisa ser feito, desenvolvendo 
um inventário de atividades completo. 
Esse processo começa por descrever 
as necessidades do negócio e listar as 
atividades que são críticas para a empresa 
prosperar. Essas atividades são então 
organizadas e agrupadas em funções que 
são revisadas e classificadas de acordo 
com sua relevância e alinhamento com as 
capacitações-chave da empresa. 

Para evitar cair na armadilha de replicar a 
estrutura atual, é essencial trabalhar junto 
com os líderes das unidades de negócios e 
os representantes dos acionistas. No final, 
somente atividades e funções que são 
consideradas importantes por um desses 
dois grupos devem ser incluídas no escopo 
de trabalho da empresa. “É impressionante 
constatar quantas atividades de baixa 
relevância são mantidas somente por legado 
ou inércia”, aponta Pigorini. O resultado 
desse trabalho será a base do desenho de 
uma estrutura hierárquica eficiente e eficaz.

Com a estrutura delineada, a empresa deve 
determinar como as novas atividades e 
funções serão gerenciadas, estabelecendo 
níveis de controle, distribuindo o trabalho 
de forma equilibrada entre as funções 
e definindo as responsabilidades das 
principais posições executivas. 

Para que a nova abordagem tenha sucesso, 
algumas condições são fundamentais. “Esse 
é um tipo de exercício que não pode ser 
feito sem o total engajamento da liderança”, 
diz Pigorini. “Conseguir diferenciar 
o que a empresa faz bem daquilo que 
está acostumada a fazer é outro ponto 
indispensável nesse processo.” 

Grande parte das empresas lança mão de 
processos de reflexão e transformação 
profundos promovidos pela metodologia 
Zero-Based Organization quando se veem 
sob a pressão de crises econômicas, de 
resultados em queda ou do surgimento 
de competidores mais eficientes. Não é, 
segundo Pigorini, a atitude mais sábia. 
“Para os líderes, é muito mais proveitoso e 
fácil mudar quando não estão diante de um 
cenário crítico”, diz. “Preparar-se durante a 
bonança é sempre a melhor opção.”

José Braga, sócio da PwC e líder da área de Business Recovery: nas crises mais graves, 
as empresas devem reestruturar, simultaneamente, as áreas financeira e operacional

Para crescer de forma 
sustentável, as empresas 
devem saber identificar 
as capacidades que a 
diferenciam no mercado, 
descartando tudo aquilo 
que não gera valor para 
os negócios
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Durante a maior parte de seus 30 anos de atuação no 
Brasil, a empresa de engenharia KTY, de São Paulo, foi 
especialista no desenvolvimento de projetos para o setor 
de petróleo e gás. Em 2012, auge do entusiasmo com o 
pré-sal, esses projetos chegaram a representar  95% do 
faturamento da empresa.

Uma conjunção de fatores jogou o setor –  
considerado um dos mais promissores da economia 
brasileira – em uma crise profunda. A partir de 2014, a 
KTY viu a maior parte de seus projetos ser cancelada, 
com efeitos evidentes para a saúde do negócio. 
Para encontrar uma saída que a levasse de volta ao 
crescimento sustentável, a KTY buscou a ajuda dos 
especialistas da PwC Brasil. 

Desenvolvido pela área de Business Recovery Services, 
o projeto de reestruturação da empresa apoiou-se em 
três pilares: reestruturação financeira, consultoria de 
operações e diversificação de atividades. 

Com todos os seus projetos ligados ao setor de petróleo e gás, a KTY 
teve de mudar o foco de atuação para garantir a sobrevivência

Diversificar para voltar a crescer

S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Refinaria de petróleo: a crise no setor levou a KTY a reestruturar seus negócios

Para Daniel Yamada, presidente da KTY, a 
mudança no core business da empresa foi 
um dos pontos mais importantes do projeto. 
Hoje a companhia atua também nos setores 
de energia, indústria e infraestrutura – está 
construindo o novo galpão de manutenção 
da companhia aérea Latam e estaleiros. 
“Nunca havíamos pensando em expandir 
nosso portfólio de serviços para essas 
áreas”, diz Yamada. “A adição de valor 
ao nosso negócio foi muito expressiva. 
Conseguimos atrair novos clientes e 
contratamos equipes para atendê-los.”

Segundo Yamada, os resultados já começam 
a aparecer. Em 2016, o faturamento da 
empresa deverá crescer 10% em relação ao 
ano anterior, sendo que 80% das receitas 
virão de novos projetos. E as perspectivas 
são ainda melhores para os próximos anos.
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O ator, diretor e autor Miguel Falabella conta como disciplina e 
aprendizado contínuo foram fundamentais para a construção de 
uma das carreiras mais versáteis da indústria cultural brasileira

personalidade

O camaleão da arte

A tor, diretor, dramaturgo, novelista, tradutor, 
versionista, cronista, carnavalesco. Um 
homem das artes. Talvez essa seja a melhor 
definição sintetizada de Miguel Falabella 
de Souza Aguiar, que, ironicamente, nunca 

gostou das gavetas classificatórias que a vida propõe. O 
menino carioca nascido em 10 de outubro de 1956 foi criado 
na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, 
lugar onde aprendeu a enxergar o mundo sem limites, mas 
com os pés no chão. Aos 60 anos, Falabella aparece como um 
dos grandes camaleões das artes brasileiras, um profissional 
que não teve medo de mudar e se reinventar.

Aos 8 anos, Falabella descobriu o que era arte. De presente 
de aniversário, sua avó o levou para assistir ao musical 
Alô Dolly, com Bibi Ferreira. Da varanda do balcão, seus 
olhos azuis cintilaram diante da grandiosidade vibrante 
do palco. Na volta para casa, no ônibus, teve a certeza 
de que era aquilo que queria para sua vida. “Voltei 
transformado”, diz. Cinquenta anos depois, Falabella 
estaria dirigindo e atuando o mesmo musical, estrelado 
por sua grande amiga Marília Pêra, morta no fim de 
2015. “Eu e Marília tínhamos uma percepção mútua 
maravilhosa, a gente se encaixava”, afirma.

Se hoje Miguel Falabella é um dos nomes mais bem-
sucedidos no mundo das artes cênicas brasileiras, 
isso é fruto de preparo, obstinação, talento e de uma 
inquestionável conexão com o público e com as massas. 
“É preciso saber ouvir o outro. Caso contrário, perdem-
se ideias e contribuições valiosas”, diz ele. “Isso não 

significa que o líder não tenha de conceituar muito 
bem o trabalho que pretende fazer. Quando reúno a 
equipe, deixo muito claro qual é o conceito do produto 
que vamos desenvolver juntos.” Foi esse o processo de 
produção do musical O Homem de la Mancha, dirigido 
por Falabella e eleito pela Associação Paulista de 
Críticos de Arte, a APCA, o melhor espetáculo de 2014. 
Falabella escolheu nomes experientes para compor cada 
área criativa – caso de Claudio Tovar, responsável pelos 
figurinos. A ideia original era unir dois personagens 
icônicos, separados pelo tempo e pelo espaço – o 
espanhol Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote, 
e Arthur Bispo do Rosário, interno de um sanatório que 
se tornou um dos maiores expoentes das artes plásticas 
brasileiras –, e chegar a um espetáculo no qual a estética 
apurada imperaria. “Desde o início, todos sabíamos 
o que queríamos e o que precisava ser feito. Cenário, 
iluminação, figurino e visagismo tiveram de seguir um 
mesmo conceito. Não se consegue um resultado assim 
num produto coletivo sem planejamento prévio.”

Garoto da Ilha 
Miguel Falabella começou a fazer teatro no Colégio 
Estadual Prefeito Mendes de Moraes, na Ilha do 
Governador. “Era um colégio público e tínhamos 
aula de teatro e de canto”, conta, lamentando o que 
chama de decadência do ensino público brasileiro, um 
processo iniciado quando ainda cursava o que é hoje 
o ensino fundamental. Fez o ensino médio no Colégio 
Andrews, na zona sul do Rio. “Meu pai dava nó nas 
tripas para pagar as mensalidades”, afirma.
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Conexão com o público:  
“É preciso saber ouvir o outro. 

Sem isso, perdem-se ideias e 
contribuições valiosas”

Miguel Falabella
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Foi no Andrews, onde integrou o grupo de teatro 
amador, que Falabella conheceu personalidades que 
o ajudariam a ingressar no ambiente profissional. “O 
pessoal do Teatro Amador do Colégio Andrews sempre 
chamava profissionais para dirigir nossas peças.” 
Durante os ensaios, fez amizade com a atriz Bia Nunes, 
que o convidou a ir ao teatro O Tablado. Foi assim 
que Miguel Falabella conheceu a tradicional escola 
de atores fundada pela mineira Maria Clara Machado 
(1921-2001), berço de muitos dos maiores artistas do 
país e da qual passou a fazer parte.

Paris e o destino
Com a carreira de ator começando a engatar, Falabella 
resolveu que havia chegado o momento de realizar 
um velho sonho: morar e estudar na Europa. “Queria 
ter essa experiência. Sabia que, se não fosse naquela 
época, não iria mais.” Em Paris, melhorou seu francês 
vendo televisão e ouvindo rádio e se matriculou numa 
série de cursos de artes. Até que um dia teve uma pista 
de qual seria seu destino. 

“Tinha em Paris uma amiga búlgara chamada Kátia, 
que gostava de coisas místicas e me levou a um velho 
vidente vietnamita. Ele começou a mexer no meu 
cabelo, olhando a raiz... Esse velho me disse coisas 
impressionantes. Era um velho danado. Falou para 
mim: ‘Seu medo é trabalho? Você está com medo de 
quê?’ Eu expus a ele minha dúvida: ou ficava lá em 
Paris, porque meu francês já estava bom, ou voltava 
para o Brasil. Então, o vidente me disse: ‘Você nunca 
vai ter problema de trabalho na sua vida. Você quer 
ficar aqui? Fique. Quer voltar? Volte. Mas te digo que 
você nunca terá problema de trabalho’. E foi assim.” 

Um ano e meio depois, Falabella voltou para o Rio. 
Ao chegar à casa dos pais, passou a mão no telefone 
e ligou para a atriz Maria Padilha, sua amiga. Ela 
estava montando a peça A Tempestade, um clássico 
de Shakespeare, e precisava desesperadamente 
de um príncipe. O ator escalado havia desistido 
do trabalho. Falabella era a solução ideal. Convite 
feito, convite aceito. No dia seguinte, uma sexta-
feira, ele começou a estudar a obra. À noite, seguiu 
com Maria Padilha para uma festa que mudaria 
sua vida. “Fui ao jardim para fumar”, diz Falabella. 
“Lá encontrei um homem com quem comecei a 
conversar. Contei histórias sobre minha temporada 
em Paris. Ele ria sem parar.” O homem era Roberto 
Talma, produtor e diretor da Rede Globo. “Você 
não quer fazer uma novela?”, perguntou Talma ao 
desconhecido. Na segunda-feira seguinte, Miguel 
Falabella estaria contratado pela maior emissora de 
TV do Brasil. Era 1982.   

Na Globo, atuou nas novelas Sol de Verão, Amor 
com Amor Se Paga e Livre para Voar. Mas foi sua 
atuação em um anúncio para a TV que chamou 
a atenção do diretor Walter Avancini, um dos 
homens mais poderosos da emissora na época. 
Avancini ofereceu-lhe o papel do vilão Miro no 
remake de 1986 de Selva de Pedra, um dos maiores 
sucessos da teledramaturgia brasileira. “O Avancini 
me chamou e disse: ‘Vou te dar o melhor papel 
dessa novela’.” O malvado e carismático Miro, de 
Selva de Pedra, transformaria Miguel Falabella 
numa celebridade. No ano seguinte, ele passou 
a apresentar o Vídeo Show, programa sobre os 
bastidores da Globo, no qual ficou até 2001.

Falabella com o elenco de Sai de Baixo: o humorístico transformou-se em um clássico das noites de domingo
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De volta aos palcos
Com a rotina de atuar na televisão, Falabella ganhou 
mais disciplina. “Você tem de ir lá e representar, não 
importa se está com dor de dente.” A Globo tinha planos 
de transformá-lo em um de seus galãs, mas Falabella, 
mais uma vez, queria se reinventar. “Sempre quis 
dirigir”, diz ele. “Sempre me encantei pelo trabalho de 
construção de um diretor, de conceituar um espetáculo, 
fazer com que uma equipe inteira sonhe junto.”

Ao enfrentar dificuldade para encontrar textos que se 
encaixassem no que queria fazer no palco, Falabella 
começou a escrever as próprias peças. “Gosto da 
comédia, gosto da transgressão.” E acabou virando 
autor de teatro respeitado, sobretudo após o sucesso de 
A Partilha, peça de 1990, montada em mais de 20 países. 

Novela e Sai de Baixo
Como apresentador do Vídeo Show, Falabella se 
interessou cada vez mais por funções dos bastidores 
da TV. Sobretudo de texto. Em meados da década de 
90, depois de já ter escrito alguns episódios da série  
Delegacia de Mulheres, resolveu apresentar uma 
sinopse de novela a José Bonifácio de Oliveira 
Sobrinho, o Boni, então o todo-poderoso da Globo. 
“Foi assim que fiz com a Maria Carmem Barbosa 
minha primeira novela, Salsa & Merengue.” 

Miguel Falabella estreou como autor de novela no 
mesmo ano em que se tornou protagonista de um 
grande sucesso da Globo, a série humorística Sai de 
Baixo, um clássico das noites de domingo. Ele era 
Caco Antibes, um esnobe e falido morador do Largo 
do Arouche, no centro paulistano, que tinha “horror 
a pobre” e era casado com Magda, um mulherão 
tapado, papel de Marisa Orth. O bordão politicamente 
incorreto “Cala boca, Magda” rapidamente se 
transformaria em gíria popular. 

Mais projetos, mais mudanças
Escrever novelas para a TV já não encanta o ator. A 
última empreitada nessa área, Aquele Beijo, foi em 
2012. “Escrever 30 páginas por dia é um massacre”, 
diz. Falabella vive, desde meados dos anos 90, entre 
Rio e São Paulo. Adotou a capital paulista logo após 
uma longa temporada da peça Loiro, Alto, Solteiro 
Procura na cidade. “Estreei no Teatro Cultura Artística 
e foi inesquecível. Percebi que em São Paulo não se 
pode entrar pelas beiradas. Tem de entrar e encontrar o 
barulho”, diz. “São Paulo é cruel quando a gente chega, 
mas, depois que você entra, você entende.”

Se na televisão Falabella se tornou referência, no 
mundo dos musicais, que ajudou a criar no Brasil, não 
poderia ser diferente. São de sua autoria os textos 
de Raia 30 – O Musical, estrelado por Claudia Raia, e 
as versões nacionais de sucessos da Broadway, como 
Cabaret e Hairspray. 

Cronista, carnavalesco e homem público
No auge da maturidade, Falabella ainda se 
aventurou pela crônica e pelo jornalismo. Durante 
cinco anos, na década de 90, assinou a coluna mais 
lida do jornal O Globo – Coração Urbano –, cujo 
tema era a cidade do Rio de Janeiro. Também foi 
carnavalesco e vice-presidente da escola de samba 
Império da Tijuca, além de administrador público 
dos 16 teatros municipais do Rio do Janeiro entre 
2003 e 2007. “Foi um trabalho muito difícil, porque 
a máquina pública é kafkiana. Quis fazer teatro de 
bonecos nas praças e o povo roubou tudo.” 

Depois de tantas experiências e de representar 
papéis diferentes na vida, Miguel Falabella 
sabe que obstáculos, perdas e frustrações são 
fragmentos inevitáveis de uma história de sucesso. 
E, ainda que os riscos estejam sempre presentes, 
não vai desistir de ser o camaleão que sempre foi.

Com Marília Pêra em Alô, Dolly!: paixão pelos musicais

 “Sempre me encantei pelo trabalho 
de construção de um diretor, de 

conceituar um espetáculo, fazer com 
que uma equipe inteira sonhe junto”
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Trabalho e prazer  
“Meu trabalho se mistura com prazer. 
Não saio de casa dizendo ‘ai meu Deus do 
céu!’ Não realizo algo burocrático, chato. 
Interajo com gente muito engraçada 
e talentosa. Na alegria de fazer o seu 
trabalho reside o grande segredo dos 
líderes. É preciso passar a paixão que 
você sente para as outras pessoas.”

60 anos de sucesso

Pensamento positivo  
“Gosto de pensar positivo sempre. Por isso 
voltei a fazer o Vídeo Show. Me deu saudade 
de dizer coisas boas no meio da tarde. 
Entregar uma pílula de sabedoria não custa 
nada. Outro dia, recebi um e-mail de uma 
mulher que disse que refletiu sobre algo 
que eu disse, uma ideia. Não custa nada 
dizer uma coisa legal às pessoas.”

Obstinado pelo trabalho, Miguel Falabella emenda um projeto em outro, quando não se 
envolve em vários ao mesmo tempo. A seguir, o caminho do sucesso, segundo ele mesmo
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Simplicidade 
“No fundo, sou uma pessoa muito 
simples. Fui criado com pé no 
chão na Ilha do Governador. Se 
estiver com amigos, estou feliz. 
Não tenho a vaidade do dinheiro.” 

Valorização do passado 
“Se você não sabe de onde veio, como vai saber para 
onde vai? Estou gravando um quadro no Vídeo Show 
– sugeri e aceitaram – batizado de Memória Nacional. 
Resgato nomes como Zilka Salabery, Henriqueta Brieba, 
Mario Lago, Eloísa Mafalda... As novas gerações não os 
conhecem, não sabem o que representam. Eles são parte 
do nosso DNA, que precisa ser mapeado.”

Foco e organização 
“Para fazer muitas coisas ao mesmo 
tempo é preciso ter foco. Consigo me 
concentrar. Atualmente, eu durmo 
bem, mas durante muitos anos não era 
o que acontecia. Resolvi transformar 
a insônia em algo produtivo e passei 
a registrar as ideias que vêm durante 
a noite. Se eu digo para você que vou 
entregar, eu entrego.”

Boa formação e disciplina 
“É preconceituoso achar que as 
pessoas da televisão não têm 
conteúdo. Eu estudei muito. Fiz 
letras na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, morei em Paris e 
tive uma ótima educação, dada 
por meus pais e pelas escolas por 
onde passei. Sou de uma geração 
de brasileiros que têm outro nível 
educacional. As pessoas saíam do 
colégio sabendo ler e escrever bem.”

Capacidade de superação  
“Enfrentei coisas muito difíceis em minha 
carreira. Aprendi, no final das contas, 
com meus detratores, a seguir em frente. 
Ou você cai e se levanta, ou aprende. 
Porrada só me joga para a frente.”
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Conectados e coordenados –  
Serviços customizados para os idosos
O aumento da expectativa de vida e o declínio da taxa de 
fertilidade são realidades do século 21. O crescimento do 
número de idosos, a diminuição da população ativa e as 
mudanças no estilo de vida nos levam a buscar saídas para 
uma questão crucial: como tornar eficiente e sustentável 
a oferta de cuidados de saúde numa sociedade em franco 
processo de envelhecimento? As respostas para esse desafio 
exigem uma análise ampla, que vá muito além da esfera de 
organizações e profissionais do setor de saúde, com uma 
série de iniciativas que exigem uma mudança de mentalidade 
e soluções inovadoras aplicadas de forma coordenada para 
se tornarem efetivas. Na pesquisa Conectados e coordenados 
- Serviços customizados para os idosos, a PwC apresenta casos 
de sucesso registrados nessa área e descreve oito fatores-
chave para a criação de um sistema de saúde que melhore a 
qualidade de vida dos idosos.
http://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/setores-
atividade/saude/2016/pwc-conectados-coordenados.html

Total Retail 2016 – A revolução que os consumidores 
almejam, com a execução que os conquista
Foram entrevistadas mais de 23 mil pessoas no mundo sobre os 
principais fatores que influenciam a jornada de compra, entre 
eles a influência das redes sociais, a personalização das ofertas, 
o atendimento recebido no ponto de venda e a importância do 
preço do produto. A pesquisa também conta com um recorte 
sobre o Brasil. Há depoimentos de líderes do varejo nacional 
e cases que exemplificam os principais resultados da enquete, 
realizada com a mil consumidores. O estudo mostra quais  
são os fatores essenciais para a conversão de vendas atualmente  
e as tendências de comportamento do consumidor, com  
destaque para a geração mais jovem, dos millenials.  
O levantamento aborda também os aspectos que vêm 
impactando mais fortemente na decisão de compra e as 
mudanças no comportamento do consumidor que estão 
alterando a forma de adquirir produtos.
http://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/setores-atividade/
produtos-consumo-varejo/2016/total-retail-2016-
revolucao-consumidores-almejam-execucao-conquista.html

Next Gen 2016: Grandes expectativas –  
A futura geração de líderes de empresas familiares
A pesquisa da PwC mostra que a próxima geração de líderes de empresas familiares 
está empenhada em obter mais experiência e qualificação para exercer a liderança e 
deixar sua marca. Essa intenção é declarada por 92% dos brasileiros da futura geração 
empresarial. Para 83% dos participantes da pesquisa no Brasil, o sucesso nos negócios no 
século 21 significa mais do que o lucro financeiro. No mundo, essa visão é compartilhada 
por 70% dos participantes da pesquisa global. A pesquisa teve a participação de 268 
empresários de 31 países, todos integrantes da nova geração de líderes de empresas 
familiares. No Brasil, foram ouvidos executivos de empresas familiares com faturamento 
médio de US$ 20 milhões a US$ 100 milhões por ano. Os membros da nova geração de 
empresas familiares brasileiras são em sua maioria homens (65%), têm entre 25 e 34 
anos (55%) e integram hoje o conselho administrativo da organização (40%), exercem 
cargos em finanças (40%), operações (28%) ou marketing (28%). 
http://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/setores-atividade/pcs/2016/pwc-next-
gen-2016.html

www.pwc.com/nextgen

Grandes expectativas
A futura geração de líderes de 
empresas familiares

92% dos brasileiros da 
futura geração de líderes 
querem deixar a sua marca 
e fazer algo especial com a 
empresa.

83% dos entrevistados no 
Brasil estão preocupados 
com a administração de 
questões familiares.

Entrevistas com a futura 
geração de líderes de 
empresas familiares no 
Brasil; 268 em todo 
o mundo.

Pesquisa com os Líderes de Empresas 
Familiares – Next Gen  
Abril 2016

o a ça  compet cias  preparo   ue a pr ima geraç o espera de si mesma p5 / evoluç o ou 
evoluç o  s e pectativas da utura geraç o em relaç o aos seus eg cios p14 / is o de mu do  s 
e pectativas da utura geraç o em relaç o ao ambie te e ter o p26 / magem e ter a  s muda ças 

as e pectativas do mu do em relaç o s empresas p32 / is o do alto  s e pectativas da geraç o 
atual p36 / e olho o uturo p39

www.pwc.com/global-health

Outubro de 2015

Conectados e 
coordenados
Serviços customizados 
para os idosos

 

www.pwc.com.br/totalretail

A revolução que os consumidores 
almejam, com a execução 
que os conquista

otal etail 

Consumidores de todo o 
mundo estão transformando 
radicalmente o varejo.

Abril 2016
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Perfil
Amos Genish,  
um CEO com alma 
de empreendedor

Ensaio
As  fintechs apontam
para o futuro dos   
serviços bancários

Pesquisa
Bem-vindo à era da 
Indústria 4.0 

Entrevista
O especialista Paul 
Leinwand fala sobre como 
grandes empresas globais 
transformaram estratégia 
em vantagem competitiva

Artigo
Como a tecnologia 
está revolucionando 
o setor de saúde

Tendência
As soluções que ajudam as 
empresas brasileiras a sair 
da crise e voltar a crescer 
de forma sustentável 




