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editorial ceo 1

satisfação dos colaboradores e dos moradores 
do entorno de suas fábricas. Tema da seção 
Empresa, a líder mundial da produção de 
celulose de eucalipto dá início a uma nova 
fase de expansão, com investimentos em 
tecnologia e a inauguração de uma nova 
unidade fabril.

Outro exemplo de sucesso é a INX 
International, uma das maiores fabricantes 
de tintas de impressão dos Estados Unidos. 
Recentemente, a empresa decidiu investir 
no mercado brasileiro. Restava escolher o 
melhor caminho para ingressar no País. Na 
seção Case desta edição, contamos a estratégia 
adotada pela empresa para aportar no Brasil. 
Com o suporte da PwC na área de consultoria 
em transações (Deals), e com uma equipe 
internacional de profissionais, foi possível para 
a empresa mapear e analisar todas as variáveis 
e alternativas para a tomada de decisão.

Em um contexto de mudanças, uma visão 
aprofundada dos impactos de transformações 
na sociedade, na política e na economia pode 
fazer de fato a diferença na performance e na 
perenidade das organizações. Por isso, na seção 
Entrevista ouvimos o cientista político Sérgio 
Fausto, superintendente da Fundação FHC, 
que traça um cenário otimista para a política 
e para a economia nacionais. Fausto discute 
temas relevantes, como o papel do Brasil na 
governança regional da América Latina, a 
importância das reformas previstas para o País 
e os próximos desafios que iremos enfrentar. 
Um desse desafios é a qualificação de mão de 
obra para um ambiente altamente tecnológico, 
assunto também abordado na seção Pesquisa.

Por fim, o best-seller indiano Ram Charan, 
um dos mais reconhecidos gurus de CEOs do 
mundo, é o destaque da seção Personalidade. 
O indiano, que se tornou referência mundial 
em gestão e governança, conta as principais 
características e atributos que conduzem 
ao sucesso no ambiente de negócios, tema 
central de seus livros.

Boa leitura!
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Fernando Alves, sócio-presidente da PwC Brasil

Esperamos que 2018 marque o início de 
uma nova fase para o nosso País e para 
o ambiente de negócios. Bons ventos 
anunciam a retomada do crescimento. 
Mesmo em meio a desafios, não faltam 
organizações que têm se destacado pelo 
bom desempenho. Há sinais de recuperação 
também em setores que enfrentavam 
adversidades, principalmente na indústria. 
Verifica-se também maior número de 
empresas com ações no contexto ESG 
(Environment, Social and Governance), em 
direção ao capitalismo dito consciente, e a 
agenda em direção à maior diversidade tem 
se expandido dentro das organizações. 

À frente da maior empresa brasileira, o 
engenheiro Pedro Parente aceitou a missão 
de levar a Petrobras a novos patamares de 
performance. Reconhecido como gestor 
de crises, Parente conta na seção Perfil sua 
trajetória profissional e seus planos para 
recuperar a saúde financeira da empresa e 
restabelecer sua reputação.

Na seção Opinião, duas personalidades 
conhecidas no ambiente corporativo e 
acadêmico, Caio Magri e José Vicente, 
discutem a integração racial nas empresas 
e os avanços que já foram realizados, assim 
como as barreiras que ainda se fazem sentir. 
Um dos pontos fundamentais do debate é o 
impacto positivo da diversidade na inovação 
e no crescimento das empresas. 

O engajamento em causas sociais e 
comunitárias é outro tema que tem ganhado 
mais relevância para as organizações. Na 
seção Tendência, Fabio Luchetti, CEO da Porto 
Seguro, explica os motivos que levaram a 
seguradora a investir na recuperação do bairro 
que abriga a sede da empresa no centro de São 
Paulo e o impacto do engajamento em causas 
que favorecem a comunidade.

Empresas como a Fibria, gigante do setor de 
celulose, levam a sério pressupostos como 
esses, apoiando constantemente questões 
relacionadas ao meio ambiente, bem como a 
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Pesquisa. A inteligência 
artificial será um dos principais 
fatores de dinamização da 
economia mundial na próxima 
década, respondendo por 
um aumento de 14% no PIB 
mundial. É o que aponta um 
levantamento global da PwC, que 
alerta também para os impactos 
significativos dessa disrupção 
sobre a força de trabalho.

14

Opinião. A promoção da igualdade racial no 
ambiente corporativo ainda é um desafio para as 
organizações, apesar de avanços recentes. Para o 
professor José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos 
Palmares, e Caio Magri, do Instituto Ethos, é preciso 
fazer mais para garantir oportunidades a profissionais 
negros em posições de liderança nas companhias.
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Entrevista. Reforma da Previdência, 
entrada do Brasil na OCDE, eleições 
presidenciais. O ano de 2018 será marcado 
por temas polêmicos, mas Sérgio Fausto, 
da Fundação FHC, vê espaço para o Brasil 
avançar na política, na economia e na 
integração latino-americana

26

Perfil: Pedro Parente
fala à CEO Brasil sobre 
o desafio de recuperar a 
reputação e a saúde financeira 
da Petrobras, após anos de 
turbulência, e indica o caminho 
de sua história de sucesso nas 
esferas pública e privada:  
a visão de resultados.

4
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Ensaio. Membros de conselhos de administração das 
maiores empresas norte-americanas atestam: temas 
como disparidade social, meio ambiente e diversidade 
entraram de vez na agenda do dia das organizações.

18
Case. A estratégia de uma das maiores fabricantes 
de tintas dos Estados Unidos, a INX International, 
para ingressar no aquecido mercado brasileiro de 
embalagens flexíveis e fazer frente à concorrência. 

22

40
Tendência. É cada dia mais comum ver CEOs de grandes 
empresas desenvolvendo iniciativas em benefício de causas 
sociais. É o caso de Fabio Luchetti, da Porto Seguro, que 
mergulhou num grande desafio: ajudar a revitalizar o 
bairro degradado no centro de São Paulo que abriga a sede 
da seguradora, com o apoio da população local.
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Empresa. Líder mundial do mercado de 
celulose, a Fibria busca ampliar a dianteira 
com o aumento dos investimentos em tecnologia 
e a inauguração de uma nova fábrica.

30
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Personalidade. Considerado o 
maior guru dos CEOs globais, o indiano 
Ram Charan conta como sua visão 
sobre a gestão das empresas o tornou 
um best-seller com 2 milhões de livros 
vendidos ao redor do mundo.
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4 ceo perfil

Com habilidade e objetividade no trato de turbulências, Pedro Parente 
já enfrentou de tudo um pouco: Plano Real, renegociação das dívidas 
dos estados, crise energética, o complexo mercado de mídia, além do 
de commodities agrícolas. Atualmente, ele tem encarado um de seus 
maiores desafios: recuperar a reputação e os resultados da Petrobras

perfil

Visão de 
resultados

R econhecido por sua 
habilidade na gestão de 
crises, Pedro Parente 
tem uma vida de serviços 
prestados ao poder público, 

mas é categórico quanto à proximidade 
com a política: “Não sou político. O 
poder, para mim, sempre foi um meio 
para alcançar resultados. Considero-me 
realmente um executivo, um técnico 
que galgou posições no setor público em 
função do mérito”.

Sua trajetória comprova isso. Nascido no 
Rio de Janeiro, Parente é formado em 
Engenharia Eletrônica pela Universidade 
de Brasília (UnB), mas iniciou a carreira no 
começo dos anos 1970, como funcionário 

concursado do Banco do Brasil, migrando logo depois 
para o Banco Central. Na sequência, vieram Ministério 
da Fazenda, FMI e o comando dos ministérios do 
Planejamento, de Minas e Energia e da Casa Civil 
durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ao 
todo, são 32 anos de experiência no setor público e 14 
no setor privado.

Com o ex-presidente, enfrentou grandes desafios, 
como a renegociação das dívidas dos estados, a 
crise energética de 2001 e a aprovação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Ao deixar o setor público, 
enfrentou novos desafios. Em 2002, como vice-
presidente executivo do grupo de mídia RBS, foi 
responsável por propor uma nova estrutura gerencial 
capaz de responder à crise financeira pela qual passava 
a empresa. Em 2010, assumiu a presidência da Bunge, 
multinacional do setor de alimentos.  
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“Jamais teria 
sucesso se fosse 
centralizador. 

Se você quer 
realmente 

multiplicar  
o resultado  

da sua gestão, 
você precisa  

saber delegar”

Pedro Parente,  
 presidente 

da Petrobras
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6 ceo perfil

gostava de matemática e física, resolvi fazer Engenharia. Meu pai 
era funcionário público e não tinha muita condição de sustentar 
a família toda. Por isso, tão logo era possível, a gente trabalhava. 
Trabalhei desde os 14 anos, sendo os quatro primeiros em uma 
empresa pequena que a família tinha.

Em meu primeiro dia no Banco do Brasil [em 1971, com apenas  
18 anos], aprendi o valor da contabilidade. Chegando lá, o 
gerente me chamou, e disse assim: ‘Pedro, isso aqui é uma agência 
bancária, e agência bancária paga e recebe. No início do dia, o 
tesoureiro abre o cofre e pega quatro caixas com uma quantidade 
de dinheiro. No fim do dia, ele recebe de volta as caixas com 
uma quantidade que é o resultado do dinheiro inicial mais 
recebimentos, menos pagamentos. Depois, a gente pega aqueles 
papéis todos e contabiliza. O valor que a contabilidade diz que tem 
no cofre tem que estar no cofre! E se não bater? Ninguém vai para 
casa! Só pode ir para casa depois que a contabilidade bater com o 
que tá no cofre!’. 

Tinha uma visão totalmente preconceituosa sobre a contabilidade: 
a imagem daquele ‘guarda-livro’ com um lápis na cabeça.  
Ali [no Banco do Brasil] vi que contabilidade é uma coisa 
extraordinária. Quando cheguei ao Banco Central em 1973, 
a contabilidade demorava quatro meses para ser fechada. O 
contador-geral disse: ‘Isso é um absurdo! Precisamos transformar 
a contabilidade numa contabilidade gerencial’. Participei desse 
processo também com essa visão de que a contabilidade é um 
instrumento de gestão e que não tem nenhum sistema melhor de 
informações do que um sistema que tenha os elementos intrínsecos 
da contabilidade para garantir a confiabilidade da informação. Foi 
um grande processo de aprendizagem.

Uma cronologia
1971
•	 Ingressa	no	Banco	do	Brasil	
por	meio	de	concurso	público.	

1976
•	 Gradua-se	em	
Engenharia	Eletrônica	
pela	Universidade	de	
Brasília.

1993
•	 Exerce	função	de	consultor	externo	do	FMI,	
passando	a	residir	nos	Estados	Unidos	até	1994.

1995
•	 Torna-se	secretário	

executivo	do	Ministério	
da	Fazenda	durante	a	
gestão	de	Pedro	Malan,	
no	primeiro	governo	
FHC,	até	1999.

Em 2014, chegou a afirmar que deixaria 
a vida de executivo. Na época, depois de 
deixar a Bunge, acumulava também as 
responsabilidades de conselheiro da RBS 
e da BMF&Bovespa, além de ajudar a 
ex-mulher, Lucia Hauptman, a conduzir a 
Prada Assessoria, empresa especializada 
na gestão de fortunas. Mas o dever falou 
mais alto e Parente aceitou, em maio de 
2016, o desafio de conduzir a Petrobras 
durante sua pior crise. “Estava indignado 
com o que via lá”, afirma. 

Como executivo, é reconhecido pela 
racionalidade típica de engenheiro. Neste 
depoimento à CEO Brasil, Pedro Parente
relembra sua trajetória e fala sobre os 
diferenciais que busca imprimir na gestão
das organizações que lidera. 

“Minha escolha pela Engenharia foi 
um pouco levada pela cultura familiar, 
que, na segunda metade dos anos 1960, 
admitia que você fosse três coisas: médico, 
engenheiro ou advogado.

Minha família é grande. Somos onze 
filhos. Cinco filhas e seis filhos. Tenho 
um irmão mais velho que sempre foi uma 
espécie de modelo para mim. E ele foi ser 
engenheiro eletrônico. Como também 

S
hu

tt
er

st
oc

k

S
hu

tt
er

st
oc

k

04_PERFIL_v5.indd   6 15/03/18   15:00



perfil ceo 7

Quando completei o curso de Engenharia, em 
1976, fui atrás de um emprego de engenheiro 
no Centro de Pesquisas da Telebras, em 
Campinas. Tanto tinha certeza de que era o 
que eu queria que pedi demissão. Não pedi 
licença. Pedi demissão! Mas três meses depois 
descobri que o que gostava mesmo era o que 
eu fazia no Banco Central e consegui voltar.

Experiência no Planalto
No início da minha carreira tive promoções 
incrementais. Comecei no Banco Central e 
fui assumindo posições até me tornar chefe 
de divisão. Depois, saí do Banco Central e 
fui para o Ministério da Fazenda no governo 
Sarney. A partir daí, fui ocupando posições 
ou na Secretaria do Tesouro Nacional ou 
como secretário de Orçamento e Finanças 

do governo federal, até me tornar secretário Nacional do 
Planejamento. Nos anos 1990, saí e fiquei dois anos no Fundo 
Monetário Internacional (FMI). Voltei para ser secretário executivo 
no Ministério da Fazenda [no primeiro governo FHC] e depois 
ministro de Estado. Via isso como passos naturais na carreira. Não 
houve uma visão do tipo ‘vou deixar de ser técnico e vou passar a 
ocupar uma função política’. Não. Fui convidado e fui aceitando, de 
acordo com aquilo que achava que poderia contribuir. 

O presidente Fernando Henrique me levou para ser chefe da 
Casa Civil em 1999 para ajudá-lo a ter uma visão técnica sobre 
das questões econômico-financeiras do governo, dada a minha 
trajetória no Banco Central, nos ministérios da Fazenda e do 
Planejamento. O presidente da República é quem faz a arbitragem 
final entre todas as áreas de governo e a equipe econômica tende a 
ser mais conservadora. Por isso, eu o ajudava, ao cumprir um papel 
independente, em que apontava riscos e problemas, mas também 
soluções possíveis. 

Para quem não tem o poder como objetivo, ser chefe da Casa Civil 
é tenso. Fazendo uma analogia com o setor elétrico, o ministro da 
Casa Civil é o fusível, está lá para comprar todas as brigas antes 
de elas chegarem ao presidente. Este é um poder que exerci e que 
precisa ser exercido com total objetividade. 

Para ser sincero, só fui perceber o tamanho do poder que tive 
quando deixei a posição de chefe da Casa Civil. Mas não fui 
político, não sou político, não fui filiado e nunca tive o poder como 
um objetivo. Poder, para mim, sempre foi um meio de alcançar 
resultados. Considero-me realmente um executivo, um técnico que 
galgou posições no setor público em função do mérito.

2002
•	 Assume	o	cargo	de	 
vice-presidente	executivo	
da	RBS,	grupo	de	
comunicação	que	atua	no	
Sul	do	país,	até	2009.

1999 
•	 Assume	o	Ministério	da	Casa	Civil,	função	 
na	qual	permaneceria	até	o	final	do	governo.	

2010
•	 Torna-se	presidente	executivo	da	Bunge	Brasil,	
multinacional	de	alimentos,	onde	ficaria	até	
2014.	Funda	a	Prada	Assessoria,	empresa	
especializada	na	gestão	de	fortunas.

2016
•	 Assume	a	Presidência	
da	Petrobras.	

“Sou uma pessoa que procura 
montar times que tenham 
efetividade e eficácia”
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Para fazer acontecer no serviço público, você tem de trabalhar, 
acima de tudo, a motivação. Isso foi um aprendizado muito 
bom para o setor privado. Porque, se de um lado existem 
elementos no setor privado que facilitam o convencimento 
rápido, também é verdade que é muito melhor que as pessoas 
trabalhem motivadas, acreditando naquilo que estão fazendo. 

Quando cheguei à RBS, em 2002, a empresa estava passando 
por uma crise financeira de graves proporções, e foi possível 
fazer um processo de ‘turnaround’ muito rápido, usando 
a meritocracia. Uma das propostas foi turbinar bastante a 
participação nos lucros. Num primeiro momento, dos gestores 
da empresa e, depois, da empresa como um todo. Isso teve 
um impacto como se você estivesse guiando um Fusquinha 
e passasse para uma Ferrari. Se você aplicar bem esses 
instrumentos de meritocracia, de gestão de consequências por 
baixo desempenho, isso gera um resultado muito bom.

Petrobras
O tamanho da crise já era conhecido no momento em que 
cheguei à Petrobras, em meados de 2016. Aliás, foi uma das 
razões pelas quais aceitei vir para cá. Estava tão indignado com 
aquilo que estava vendo acontecer que pensei: ‘Bom, apareceu 
a oportunidade de ajudar, num momento tão difícil para a 
empresa, e com as condições que julgo serem necessárias para 
lidar com isso, então vou aceitar o convite’.

Setor privado x setor público
É mais fácil ser executivo no setor privado 
do que no setor público. No setor público, 
há uma característica que é o fato de que 
você não pode premiar porque você tem 
a ‘isonomia’. E você não pode demitir 
porque existe a ‘estabilidade’. Não há nem 
‘carrot’ [cenoura] nem ‘stick’ [vareta]. Essas 
questões provocam uma perda  
de qualidade muito grande na gestão  
do setor público.

Claro que existe uma grande massa de 
executivos no setor público que são  
bem-intencionados, têm interesse público. 
Há muita gente interessada, e isso deve 
ser motivo de reconhecimento, porque 
realmente essas pessoas são abnegadas e 
dedicadas. Agora, não vamos dourar a pílula. 
Também existe muita gente – em especial de 
organizações de classe – que tem a própria 
agenda. As coisas acontecem na direção certa 
quando há coincidência de agendas. Quando 
não há, é muito trabalhoso fazer a coisa 
caminhar na direção que corresponda a uma 
agenda de governo legítima. 

Recuperação: a Petrobras terminou o terceiro trimestre de 2017 com lucro líquido de R$ 266 milhões; no mesmo período de 
2016, o prejuízo era de R$ 16,4 bilhões
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Existe todo um cenário de desafios, e o legado 
importante é deixar pelo menos iniciado o 
trabalho de pensar a empresa nesse novo 
contexto econômico e político que vivemos. 
Mesmo no auge da crise, a Petrobras não perdeu 
o reconhecimento da sua capacidade técnica 
única. Os desafios tecnológicos que a empresa 
enfrentou e venceu, inclusive com premiações 
internacionais, são extraordinários.

Há muito para fazermos, mas certamente 
gostaria de avançar na recuperação da 
reputação. Outra realização importante é o 
tema da segurança operacional. O terceiro 
tema central é a recuperação da saúde 
financeira da empresa e o quarto, ampliar 
sempre essa capacidade técnica única da 
companhia que será essencial numa indústria 
que passa por intensa transformação.

Metas e eficiência
A visão de resultados é a coisa mais importante 
que aprendi na minha trajetória profissional. 
Independentemente do local onde você 
está, é preciso ter uma visão clara de onde 
você quer chegar. Um dos princípios da 
gestão é estabelecer metas. Devem ser coisas 
quantificáveis, objetivamente medidas. Entendo 
que há um princípio geral que norteia qualquer 
tipo de organização: foco e resultados. 

Sempre me questionam por que sai do serviço 
público, fui para uma empresa de mídia, 
depois para uma empresa de commodities 
agrícolas, depois para conselhos diversos no 
setor privado, Petrobras, e consegui sucesso 
na gestão dessas empresas. Porque no fundo, 
no fundo, me vejo como uma pessoa que tem 
essa visão de resultados e que procura montar 
times que tenham efetividade e eficácia na 
busca de resultados.  

Jamais teria tido sucesso se fosse centralizador. 
Não acredito na centralização. Acredito que, se 
você quer realmente multiplicar o resultado de 
sua gestão, precisa saber delegar. Você precisa 
confiar, saber escolher seu time, e precisa 
ter pessoas que possuam o conhecimento. 
Acredito muito na diversidade. Não como uma 
necessidade de atender a um anseio social, mas 
muito mais segundo uma visão de quanto isso 
é importante para a empresa ou para qualquer 
organização. A Petrobras, por exemplo, tem, 
entre as empresas que participei, talvez o 
maior número de participantes femininas na 
alta gestão.” 

Um livro?
O	Verdadeiro	Poder, de Vicente 
Falconi. O autor chama a 
atenção para o fato de que o 
verdadeiro poder está em um 
sistema de gestão que busque 
resultados e na implementação 
disciplinada desse sistema.

Referência profissional?
Cincinato Rodrigues de 
Campos. Não é uma 
pessoa conhecida. Foi 
diretor do Banco Central, 
meu chefe e responsável 
pela implementação da 
contabilidade gerencial no 
Banco Central. Ele me deu 
valores fundamentais de visão 
de cliente, de excelência 
operacional e de ética.

Uma conquista?
A relação que eu tenho 
com os meus filhos. 

Uma meta profissional?
No curto prazo é poder cumprir 
meus objetivos de negócio 
na recuperação da Petrobras. 
E no longo prazo, depois de 
sair da empresa, é continuar 
trabalhando com o que eu 
gosto de fazer. 

Uma cidade?
São Paulo. É uma cidade que 
acolhe todos os brasileiros de 
maneira única, sem bairrismos.

3x4
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Duas personalidades de destaque no debate sobre a inclusão racial expõem 
suas opiniões sobre os avanços que já foram conquistados, na sociedade e nas 
empresas, e os caminhos que ainda precisam ser percorridos

opinião

É preciso avançar mais
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José Vicente, da Faculdade Zumbi dos Palmares: “No ambiente corporativo, a capacidade de mudança  
é mais intensa do que em outras esferas da sociedade”
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As discussões em torno da igualdade 
de oportunidades e do combate à 
discriminação racial continuam 
em alta. Nos últimos anos, artistas 
e figuras públicas de repercussão 

nacional intensificaram o debate, e a mídia passou 
a dar mais atenção ao tema, gerando mais espaço 
para discussões num tom mais aprofundado. É 
indiscutível, no entanto, como lembram ativistas 
e especialistas no assunto, que ainda há muito 
a caminhar. A presença de negros em posições 
de liderança nas empresas e nas instituições 
brasileiras continua tímida, com mais de 90% dos 
cargos de alta gerência e direção ocupados por 
brancos, segundo levantamento do Instituto Ethos. 

A revista CEO Brasil ouviu dois especialistas 
de destaque no tema. Eles debateram os vieses 

que norteiam o preconceito, seus efeitos na 
sociedade e possíveis soluções para coibir as 
diferenças. A seguir, os pontos de vista de José 
Vicente, advogado, administrador de empresas, 
educador e reitor da Faculdade Zumbi dos 
Palmares, de São Paulo; e de Caio Magri, 
sociólogo e diretor-presidente do Instituto 
Ethos, criado em 1998 para ajudar as empresas 
a atuar de forma socialmente responsável.

Quanto o país evoluiu em relação  
à questão racial?
José Vicente. Nos últimos dez anos, o tema 
entrou na agenda de debates. A sociedade 
brasileira tinha algum conhecimento e sabia 
razoavelmente os prejuízos que o preconceito 
racial traz para os negros e para o próprio 
país. O assunto saiu daquele subterrâneo e 
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Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos: “Somos uma sociedade que renega o preconceito. Apenas um 
terço dos funcionários no Brasil é negro”
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entrou na pauta social. Houve uma transformação 
cultural muito intensa. Isso aconteceu no Brasil 
e no mundo. Foram realizadas conferências 
internacionais importantes, organizadas pelas 
Nações Unidas, para avançarmos em relação a esse 
debate. Mesmo assim, ainda existe uma espécie 
de apartheid no Brasil, em que os negros, que são 
53% da população, enfrentam discriminação, algo 
que acontece inclusive nas empresas.

Caio Magri. Isso realmente faz parte da nossa 
realidade. Em 2017, o Instituto Ethos teve a 
iniciativa de criar a Coalizão pela Equidade, 
ao lado do Centro de Estudos das Relações 
de Trabalho e Desigualdades (CEERT), 
justamente para levar esse tema para dentro 
das organizações. O Instituto Ethos pesquisa a 
desigualdade nas empresas brasileiras desde 
2002 e, infelizmente, não notamos uma mudança 
muito grande em relação a oportunidades 
de contratação e ascensão profissional para 
negros. Se continuarmos nesse ritmo, só vamos 
ter a mesma configuração racial da população 
brasileira refletida nas empresas daqui a 100 
anos. Nossas pesquisas mostram que hoje apenas 
6% das empresas brasileiras têm pessoas negras 
em cargos de gerência. É muito pouco.

Como as empresas podem mudar  
esse cenário?
Caio Magri. Primeiro, é preciso perceber 
que o preconceito de fato existe. Somos uma 
sociedade que ainda nega isso. Nas organizações, 
o problema começa na porta de entrada. De 
modo geral, apenas um terço dos funcionários 
das empresas no Brasil é negro, sendo que mais 
da metade da população é formada por afro-
descendentes. Nos últimos anos, aumentou o 
número de negros com formação universitária, 
então, claramente, temos um obstáculo em 
relação à contratação desse profissional. 
Muitas vezes, essa pessoa também não tem 
oportunidades igualitárias de ser promovida e 
ocupar cargos de destaque. É preciso trabalhar 
desde o RH até a alta direção, explicando que a 
discriminação existe, mesmo que por vezes de 
forma velada, e que a falta de diversidade pode 
impedir até o crescimento da própria empresa. 

José Vicente. Ainda não temos consciência 
do nosso próprio preconceito. Muitas pessoas 
simplesmente não querem enxergar. Existem 
também os chamados “vieses inconscientes”, 
que são convicções tão antigas e arraigadas 
que é difícil nos darmos conta delas. É 
preciso começar a olhar para esse problema. 
No ambiente corporativo, a capacidade de 
mudança é mais intensa do que em outras 
esferas da sociedade, com ações mais 
impactantes e profundas. 

Que tipo de prejuízo a falta de 
diversidade racial pode trazer às 
empresas? E quais são os maiores 
benefícios da inclusão?
Caio Magri. Para começar, dificulta a retenção de 
talentos. A meritocracia real, com oportunidades 
iguais realmente para todos, independentemente 
de raça e outros fatores, é o que mais motiva o 
profissional, e só se obtém isso em um ambiente 
de diversidade. Se o local de trabalho não acolher 
e incentivar todos os funcionários da mesma 
forma, muitos vão querer sair. Não é à toa que 
empresas altamente inovadoras, como Apple, 
Google e Airbnb, contratam pessoas de condições 
diversas, como raça, nacionalidade e gênero. A 
criatividade é muito favorecida pela troca entre 
profissionais com diferentes backgrounds. No 
Brasil, há ainda outra questão: estamos alijando 
da economia uma boa parte da população, que 
ganha muito menos do que seus pares brancos e 
não tem tanto poder de consumo. 

José Vicente. A distorção é tamanha que só 
metade da população usufrui, de fato, da 
sociedade de consumo. Todos saem perdendo. 
As empresas acabam perdendo a oportunidade 
de contar com olhares diversos, que poderiam 
trazer mais criatividade e promover mais 
desenvolvimento. Estamos perdendo 
também como país. Poderíamos ter uma 
sociedade muito mais harmônica, igualitária 
e equilibrada. Os ganhos em sustentabilidade 
não seriam poucos. Precisamos intensificar 
as discussões e levar o tema racial para 
as instituições, as empresas e os meios de 
comunicação para conseguirmos evoluir.

Houve avanços relevantes em relação à 
equidade racial nos últimos anos, mas 
a discriminação ainda se faz sentir em 
diversos âmbitos da sociedade



A promoção é mais difícil 

As melhorias foram lentas

Faltam políticas de equidade racial

FONTE: Perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas, Instituto Ethos

Presença de negros, por cargo, nas empresas* 
(em %)

Evolução da equidade racial em cargos de supervisão*
(em %)

Empresas que possuem programas para incentivar a igualdade entre as raças, por nível hierárquico*

...e diretoria
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O uso de sistemas autônomos inteligentes dinamizará a economia global na 
próxima década. O desafio dos países e das organizações é qualificar a mão 
de obra para um cenário que exigirá um novo tipo de profissional

pesquisa

Um caminho sem volta

E m treze anos, o mundo que conhecemos será outro. Até 
2030, a disseminação do uso da inteligência artificial 
em diferentes atividades humanas – da automatização 
de funções burocráticas em um escritório ao uso 
eficiente do ar-condicionado de um shopping center – 

terá adicionado US$ 15,7 trilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) 
mundial, um aumento de 14%. Segundo um estudo global 
publicado em 2017 pela PwC, esse crescimento – que equivale à 
produção atual de China e Índia combinadas – será puxado por três 
fatores em elevação: produtividade das empresas via automação; 
eficiência em processos com colaboradores; e consumo devido à 
personalização de produtos e serviços. 

A pesquisa Sizing the prize: What’s the real value of AI for your business 
and how can you capitalise? aponta que apenas os ganhos de eficiência 
e produtividade nas operações das organizações devem gerar um 
impacto de US$ 6,6 trilhões na economia global ao longo da próxima 
década. Os outros US$ 9,1 bilhões serão resultado de novas 
oportunidades de negócios, como no comércio.

Boa parte desses recursos deverá ser geradas pelas áreas de saúde e 
serviços financeiros, além da indústria automotiva, com potencial 
relevante para o uso da inteligência artificial. O emprego de 
veículos autônomos conectados, por exemplo, poderá evitar  
1,3 milhão de mortes por ano em rodovias de todo o mundo.

14 ceo pesquisa

O PIB global deverá crescer 14% por meio da utilização da inteligência artificial até 2030. Isso representará (em US$ trilhões)

FONTE: PwC: Sizing the prize: What’s the real value of AI for your business and how can you capitalise?; Digital Economy Outlook 2017 - OCDE

A inteligência artificial vai impactar a economia...

Mais do que a 
produção atual 
de Índia e China 

combinadas

Gerados pelo 
crescimento do 
consumo devido 
à customização 
de produtos e 

serviços 

15,7 9,1 
Provenientes 

do aumento da 
produtividade via 
automação e da 

otimização de processos 
com colaboradores 
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...e alguns setores têm 
maior potencial para o 
uso da tecnologia...

Saúde

Indústria  
automotiva

Serviços 
financeiros

O que a inteligência artificial  
pode acrescentar ao meu negócio?

Qual a melhor estratégia de investimento?

...mas as empresas precisam 
estar preparadas para 
responder a três desafios
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Linha de produção na República Checa: a indústria automotiva é um dos setores com maior potencial de impacto pelo uso de inteligência artificial, 
perdendo apenas para a indústria de saúde

A tecnologia adotada é ideal para  
necessidades e estratégia da companhia?

1
2
3
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A velocidade do impacto da inteligência 
artificial deve acontecer em cada setor da 
economia com aplicações diversas e em 
momentos diferentes. O impacto no mercado 
de trabalho, contudo, é uma preocupação cada 
dia mais atual. O relatório do Banco Mundial 
The Future of Jobs aponta que 5,1 milhões de 
empregos deixarão de existir até 2020 em 
quinze das maiores economias do mundo, 
entre elas Brasil, Estados Unidos, China, Índia, 
Japão, África do Sul, Turquia e Reino Unido. 
“Vários empregos certamente desaparecerão, 
mas outros serão criados. Tudo aquilo que 
estiver associado ao desenvolvimento e à 
aplicação da inteligência artificial envolverá 
um novo tipo de profissional”, explica Tomás 
Roque, sócio da PwC.

O uso de veículos autônomos 
conectados poderá evitar 
1,3 milhão de mortes por ano 
em rodovias de todo o mundo

Tomás Roque, sócio da PwC: “A inteligência artificial não é algo inacessível, 
há uma série de recursos disponíveis que podem beneficiar as empresas”

Decisões ágeis
A transformação no mundo do trabalho já 
exige iniciativas governamentais e 
corporativas para uma revisão da formação e 
das competências da mão de obra. Para o sócio 
da PwC Luiz Ponzoni, os países com forças de 
trabalho mais preparadas vão absorver os 
benefícios dessas aplicações com mais 
agilidade. “A China tem estimativas de um 
crescimento vigoroso impulsionado pelas 
mudanças na mão de obra”, exemplifica.

Segundo o Digital Economy Outlook 2017, 
levantamento da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 
discrepância no ritmo das mudanças entre 
países e empresas deverá resultar em 
oportunidades econômicas desiguais. China e 
EUA, por exemplo, cresceriam juntos mais de 
US$ 10 trilhões até 2030, enquanto o impacto 
no PIB da América Latina é estimado em  
US$ 0,5 trilhão. “Não podemos dizer que países 
como o Brasil estejam perdendo a corrida 
tecnológica, mas certamente estão deixando de 
ganhar e podemos observar isso no atraso 
econômico. Deixamos de identificar doenças 
mais rapidamente, deixamos de ganhar 
competitividade na indústria e o nosso 
desenvolvimento econômico é reflexo disso”, 
afirma Roque. 

Um levantamento da organização 100 Open 
Startups mostra 88 startups dedicadas à criação 
de soluções com a inteligência artificial no 
Brasil, cerca de 2% do total das empresas 
registradas no banco de dados da organização. 
Apesar do tímido percentual, Ponzoni destaca 
que há grandes investimentos em curso no 
Brasil para a inteligência artificial. 

Segundo os especialistas, a utilização de 
tecnologias disruptivas, como a inteligência 
artificial, é uma via de mão única e as 
possibilidades de aplicação são diversas para 
cada setor da economia. O importante, de 
acordo com os executivos, é garantir que as 
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empresas estejam culturalmente organizadas 
para lidar com as mudanças, entendendo os 
riscos existentes e criando ferramentas de 
controle. “É preciso uma cultura de adoção de 
tecnologias emergentes. Isso significa aderir 
rápido, conhecer rápido, errar rápido e 
reformular rápido”, destaca Roque. 

Regulação e mercado
As implicações éticas e de confiança 
associadas ao uso da inteligência artificial 
abrem caminho para uma nova fronteira e 
ainda são um desafio global para as empresas. 
Para a OCDE, as indústrias têm um papel vital 
a desempenhar na criação de diretrizes legais 
e justas para o desenvolvimento da 
inteligência artificial em todo o mundo.

Luiz Ponzoni, sócio da PwC: “A adoção de novas tecnologias vai mudar a educação profissional. Teremos novos 
empregos e novas oportunidades”

Mais de 5 
milhões de 
empregos 
deixarão de 
existir até 
2020 com 
o uso da 
inteligência 
artificial

“Na medida em que sistemas de inteligência 
artificial passam a tomar decisões autônomas, 
empresas como a PwC, por exemplo, 
desempenham um papel fundamental, 
certificando e validando processos. Isso 
também é um desafio para nós. O futuro passa 
por ali”, destaca Ponzoni. 

Os modelos regulatórios que vão normatizar o 
uso de inteligências artificiais deverão 
dialogar com as rápidas mudanças sociais e 
com as tecnologias em constante evolução.  
As empresas, por sua vez, precisarão de uma 
robusta governança em relação ao uso de big 
data e cibersegurança, diminuindo os riscos e 
ampliando a confiabilidade dos produtos e 
serviços oferecidos.
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Conselhos de administração aprimoram o 
relacionamento com investidores e passam a 
debater temas como a inclusão e a preservação 
ambiental para gerar mais valor e se posicionar 
estrategicamente perante os stakeholders

T ransformações de impacto global, como 
as mudanças climáticas, a escassez de 
recursos naturais e os deslocamentos 
populacionais, têm influenciado as 
expectativas dos consumidores, das 

empresas e dos investidores. Cada vez mais, as 
companhias são compelidas a se posicionar sobre 
as questões que mais afetam o mundo atualmente. 
Temas como diversidade, inclusão e meio ambiente já 
fazem parte da pauta de discussões dos conselhos de 
administração de diversas organizações. De acordo 
com a última pesquisa Annual Corporate Directors 
Survey, da PwC, realizada em 2017 com mais de 880 
membros de conselhos de administração das maiores 
empesas americanas, assuntos como disparidade 
social e diversidade estão na ordem do dia. Para os 
shareholders, incluir essas questões nas discussões 
do conselho e na comunicação da empresa significa, 

muitas vezes, maiores oportunidades de provocar um 
impacto positivo nos consumidores.

O levantamento da PwC mostra que membros do 
conselho veem temas como a desigualdade de renda 
(51%), a imigração (49%) e as mudanças climáticas 
(40%) como problemas a serem levados em conta, 
estrategicamente, pela empresa. Além disso, somente 
54% dos participantes homens do board acreditam que 
a diversidade é importante para aumentar a 
performance dos negócios, ante 84% de seus pares do 
gênero feminino. “Como o foco dos investidores deverá 
continuar em temas como o meio ambiente e outras 
questões contemporâneas, a tendência é que os 
conselhos de administração adicionem esse tópico à 
agenda”, diz Catherine Bromilow, sócia da PwC nos 
Estados Unidos e vice-líder do Governance Insights 
Center, centro de estudos de governança corporativa.  

ensaio

Pauta 
diversificada
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Situações que promovem maior proximidade com os stakeholders
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Quando um investidor 
ativista (em causas 

ambientais, sociais ou 
outras) assume uma 
posição na empresa

Em 
momentos 

de crise

Interferência 
dos investidores 
na composição 
do conselho de 
administração

Comentários 
negativos de 

consultores ligados 
a membros do 

conselho

Necessidade de 
contato frequente 
com o investidor 

sobre vários assuntos 
de governança

48% 46% 40% 40% 22%

FONTE: PwC’s Annual Corporate Directors Survey
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“Como o foco dos investidores 
deverá continuar em 
temas como o meio 
ambiente e outras questões 
contemporâneas, a tendência 
é que os conselhos de 
administração adicionem 
esse tópico à agenda”

Catherine Bromilow, sócia da PwC US e vice-líder do Governace 
Insights Center: os conselhos de administração estão investindo esforços 
para aprimorar a comunicação com os investidores
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A pesquisa da PwC revela que 23% dos membros do 
conselho acreditam que simplesmente os encontros 
com os shareholders não deveriam acontecer. Para 
48%, esse tipo de interação é mais esperada quando um 
investidor com perfil ativista – em causas ambientais, 
por exemplo – passa a atuar na organização. Para 46%, 
a comunicação mais direta com investidores se justifica 
em situações de crise; e 42% entendem que esses 
encontros se fariam necessários se houvesse propostas 
para mudar a composição do conselho. A maioria, 
entretanto, entende que essa interação é benéfica para 
o desempenho da organização.

Diversidade
Os conselhos também têm reconhecido a importância 
da inclusão para a performance do próprio comitê.  
A maioria (94%) afirma que a presença de membros de 
diferentes gêneros e raças acrescenta perspectivas 
relevantes às discussões e contribui para melhores 
resultados (82%). Mas ainda há espaço para avanços. 
Diversos estudos indicam que a diversidade contribui, 
em geral, para que a organização tenha melhores 
resultados financeiros. Empresas com funcionários de 
diferentes perfis também costumam ter menos casos de 
fraude, corrupção e desentendimentos com os 
shareholders. Mesmo assim, boa parte dos membros do 
conselho ainda não acredita que a diversidade possa 
influenciar positivamente a companhia. Cerca de 40% 
dos membros do board diz que uma composição mais 
heterogênea do conselho, em termos de raça e gênero, 
não contribui para o aprimoramento do endereçamento 
de temas importantes. A mesma porcentagem afirma 
que as relações com os investidores também não sofrem 
influência das políticas de diversidade. 

O aumento do debate em torno de questões relativas a 
gênero e raça, no entanto, tem influenciado, de maneira 
positiva, muitas companhias. A maioria (55%) dos 
membros do conselho afirma que é necessária uma 

Outro aspecto que vem passando por mudanças é o 
relacionamento entre a empresa e os diferentes 
stakeholders. Em um ambiente cada vez mais 
conectado e com transformações relevantes em curso, 
as organizações estão investindo esforços para 
aprimorar a comunicação com reguladores, 
consumidores, comunidade local e investidores. 
“Muitas empresas estabeleceram metas para atingir 
certo número de reuniões com os acionistas no período 
de um ano”, diz Catherine. As organizações têm 
adotado a prática de relatar internamente quantos 
encontros dessa natureza foram realizados, 
evidenciando os esforços para reforçar a aproximação 
com os investidores. Os assuntos tratados também têm 
se tornado mais complexos. “Quando o investidor 
entende que determinada indagação não foi respondida 
adequadamente pela diretoria, ele procura os membros 
do conselho”, afirma Catherine. O alinhamento dessas 
interações, no entanto, envolve certa complexidade. 
Muitos membros do conselho do board consideram que 
eles não deveriam conversar diretamente com os 
shareholders, a não ser em momentos de crise, já que 
esse papel caberia mais aos executivos da companhia.
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inclusão mais abrangente. De modo geral, tem 
aumentado a pressão da sociedade – e dos investidores 
– para que haja uma evolução maior no sentido da 
diversidade. A questão é se a mensagem está chegando 
às empresas. Globalmente, muitas empresas não 
possuem mulheres no conselho de administração. 

Apenas 21% dos assentos nos conselhos nas 500 
maiores companhias americanas são ocupados por 
mulheres. No Brasil, cerca de 7% dos membros dos 
conselhos são mulheres, de acordo com o IBGC 

(Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Em 
relação à questão racial, o problema é ainda maior: 
entre as 200 maiores organizações dos Estados Unidos, 
somente 15% contam com minorias raciais no 
conselho. “Quando conversamos com grandes 
investidores, notamos que eles veem cada vez mais a 
diversidade como algo vital para o apoio à performance 
da organização”, diz Catherine. “Por isso, acreditamos 
que essa questão, bem como os outros anseios atuais da 
sociedade, continuarão em foco em 2018.” 

Perfil dos membros dos conselhos de administração 

de empresas brasileiras com capital aberto

Noruega

40,5%

Suécia 

27,5%

Finlândia 

26,8%

Reino Unido 

20,7%

França 

18,2%

Dinamarca 

17,2%

África do Sul 

17,1%

Holanda 

17%

Estados Unidos 

16,9%

Israel 

16,6%

Mulheres a bordo
Países com maior presença feminina nos conselhos de administração*

FONTE: Women on Boards, Catalyst

FONTE: PwC’s Annual Corporate Directors Survey

FONTE: IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa)
*em porcentagem

*em porcentagem

Questões que devem 
impactar significativamente 
a estratégia da empresa

Quem está no controle

Engenheiros 

27,6% Administradores  

27,6%

Economistas  

15,6%

Advogados 

13,3%

Outros 

22,1%

28%

21%

20%

18%

16%

9%

8%

Mudanças nas regras de seguro saúde

Escassez de recursos 

Direitos humanos

Mudanças climáticas

Previdência social 

Imigração

Desigualdade 
de renda
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case

Aposta no Brasil
Uma das três maiores fabricantes de tintas dos EUA,  
a INX International tinha pressa em explorar o mercado 
brasileiro de embalagens flexíveis. Para isso, a empresa 
teve o apoio da PwC para conhecer a fundo a região e 
identificar a melhor opção de compra

A  multinacional americana INX 
International Ink, terceira maior 
produtora de tintas da América 
do Norte, enxergava o mercado 
brasileiro de tintas de impressão 

para embalagens flexíveis como estratégico para 
a expansão de seus negócios. No encalço de 
suas concorrentes globais, que já contavam com 
presença local, a empresa não estava disposta a 
perder tempo erguendo uma unidade no país. 
A estratégia, então, foi adquirir uma fábrica 
brasileira. A dúvida era: como encontrar a 
empresa ideal? 

Com um histórico de relacionamento com a PwC 
US, a INX entrou em contato com a consultoria 
em busca do melhor caminho para aterrissar em 
solo brasileiro. O projeto envolveu oito áreas 
da PwC nos EUA e no Brasil, numa operação 
complexa que reuniu profissionais brasileiros, 
americanos e japoneses – a INX faz parte do 
grupo japonês Sakata. 

O projeto levou em consideração o entendimento 
dos critérios de compra dos clientes, os resultados 

de entrevistas conduzidas com dez players-chave 
do mercado de embalagens flexíveis, bem como o 
mapeamento de concorrentes e potenciais alvos.  
Uma das principais etapas foi a análise econômica 
e de mercado. “Nos aproximamos da PwC Chicago 
para aprender sobre o mercado brasileiro e identificar 
potenciais alvos de aquisição focados em tintas 
flexográficas [usadas para impressão de embalagens]”, 
lembra o diretor financeiro da INX, Bryce Kristo.  

Ao todo, 20 empresas brasileiras do setor de tintas 
de impressão foram consideradas, das quais dez 
receberam a visita de executivos da PwC. Após um 
filtro mais exigente e a eleição de prioridades, como 
qualidade da gestão e portfólio de produtos, quatro 
delas passaram para uma próxima fase e depois 
ficaram apenas duas, que receberam a visita de 
profissionais da INX, da PwC e também dos gerentes 
operacionais do grupo Sakata. “A partir dessas duas 
empresas, nos concentramos em uma e a PwC nos 
ajudou com a devida diligência, a avaliação e o 
encerramento do negócio”, conta Kristo.   

A empresa escolhida, a Creative Tintas e Vernizes, 
tem origem familiar e foi fundada em 1986 em 
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Mercado em expansão
Nos últimos 20 anos, as vendas nacionais, as importações e o consumo 
brasileiro de tintas para impressão praticamente dobraram

Vendas nacionais  
(em milhões de dólares) 

um pequeno galpão em Diadema, na Grande 
São Paulo. Em 1994 mudou sua sede para São 
Bernardo do Campo, e a produção superou a 
marca de 300 toneladas por mês. Atualmente, 
sua área industrial conta com mais de 10 mil 
metros quadrados, divididos em três modernos 
galpões, capazes de produzir, juntos, mais de 1.000 
toneladas de tintas por mês. 

Entre as características apontadas para a seleção da 
empresa ideal, o diretor financeiro da INX citou a 
necessidade de encontrar um ativo com um modelo 
de negócios sustentável no longo prazo e com 
capacidade para encarar um ciclo econômico muito 
difícil. “A Creative era a que tinha a melhor gestão, 
um tamanho interessante e exatamente o portfólio 
de produtos que a INX queria”, explica Kristo. 
Outro diferencial da Creative foi o fato de que os 
administradores poderiam se dedicar 100% ao 
novo projeto, diferentemente de outras empresas 
consideradas no processo. Os irmãos Guilherme 
e Gustavo Ribeiro, juntamente com seus primos, 
José Carlos Ribeiro e Luiz Eduardo, continuarão no 
gerenciamento da empresa criada pelo pai, Pedro 
Américo Ribeiro.   

Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Tintas para Impressão (Abitim)

210

385,7

325,4
316,9

1996 2006 2015 2016

Consumo brasileiro 
(em milhões de dólares)

254,4

446,2
461,3

450,4

1996 2006 2015 2016
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“O projeto envolveu oito 
áreas da PwC nos EUA e no 
Brasil, em uma operação 
complexa que reuniu 
profissionais brasileiros, 
americanos e japoneses” 

Alessandro Ribeiro, sócio da PwC Brasil: foram levados em conta todos os 
imperativos de governança para realizar o processo de fusão de forma bem-sucedida
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Prazo recorde
Do momento em que a PwC US foi contratada até o envio do 
último relatório, o processo levou 14 meses. “Uma operação 
de aquisição com essa complexidade, envolvendo pessoas 
de diferentes países, pode levar até dois anos”, pondera 
Alessandro Ribeiro, sócio da PwC Brasil.   
 
Até a aquisição, a presença da INX na América do Sul 
se dava por meio de distribuição e da representação de 
terceiros. “Nossa concorrência ingressou na América 
do Sul e especialmente no Brasil, e sua presença causou 
um grande impacto no mercado. Pensando no futuro 
da empresa, sentimos que era o momento de estarmos 
diretamente envolvidos no mercado brasileiro. E, ao 
dimensionar o mercado sul-americano, vimos que o Brasil é 
o centro econômico do continente e São Paulo é o centro do 
Brasil”, pontua Bryce Kristo.  

Segundo o executivo, a ausência no mercado brasileiro 
e sul-americano estava prejudicando os negócios da 
empresa em âmbito global. “Agora, temos uma presença 
física no mercado que repercutiu muito bem com os 
nossos clientes globais, que estão orientando os contratos 
de fornecimento regionais para acordos verdadeiramente 

globais, nos quais a falta de presença não só proibiria 
a obtenção de negócios adicionais, como também 
ameaçaria os negócios já existentes”, observou Kristo.

Mercado exige alto investimento 
A indústria de tintas de impressão de embalagens flexíveis 
demanda alto investimento em pesquisa e tecnologia. 
“Uma empresa local desse setor não tem o mesmo grau 
de tecnologia de uma empresa americana ou japonesa”, 
pondera Ribeiro. Ao mesmo tempo, a INX precisava de 
conhecimento do mercado local, por isso a intenção de 
adquirir uma empresa já estabelecida há algum tempo 
no segmento, e não a ideia de construir uma unidade. “A 
operação representou a união das tecnologias e do alcance 
global das empresas americanas e japonesas com a expertise 
e o conhecimento do mercado local da empresa brasileira. 
Não foi somente a compra de uma empresa, foi também a 
aquisição de toda a gestão dessa empresa”, ressaltou Ribeiro.  

Segundo o executivo, uma das maiores dificuldades 
de todo o processo foi obter acesso às informações das 
empresas brasileiras. “Nos Estados Unidos, por exemplo, 
você entra num computador, faz uma pesquisa e tem 
acesso a todos os dados financeiros de uma empresa, 
atualizados e confiáveis. Aqui você não tem essas 
informações”, explica. 

Torre de babel  
Não bastasse a dificuldade habitual de um processo de 
aquisição entre empresas de países diferentes, o projeto 
teve uma complexidade peculiar: alinhar processos, 
contingências e regras entre culturas corporativas de 
Brasil, Estados Unidos e Japão. “Para a gente é mais 
fácil trabalhar com uma empresa americana, que tem 
uma cultura mais próxima da nossa, mas nesse projeto 
tivemos de nos atentar também para todos os aspectos de 
governança e para a tomada de decisão dos japoneses, que 
são diferentes dos americanos”, pontua Ribeiro. 

A Sakata é uma empresa japonesa bastante tradicional 
que atua no ramo de tintas desde 1896. Iniciou uma 
trajetória de internacionalização e aquisições no exterior 
nos anos 1960, quando abriu um escritório em Manila, 
capital das Filipinas. No final dos anos 1980, ingressou 
na Europa e nos Estados Unidos. Atualmente, conta 
com fábricas em 16 países, além do Japão. Foram 
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os japoneses que se dedicaram à parte operacional, 
industrial e tecnológica do processo, vindo ao Brasil para 
visitar as duas empresas finalistas. Já a negociação de 
compra da Creative foi liderada pelos americanos. Os 
brasileiros foram essenciais na parte de networking e de 
relacionamento entre as três partes. 

Segundo Bryce Kristo, a PwC Brasil ajudou a INX a fazer 
o networking com a Creative de forma a não perturbar a 
cultura da organização e para integrar a empresa ao universo 
da Sakata. “A PwC US coordenou uma equipe americana e 
brasileira para se conectar com o gerenciamento da INX. Foi 
verdadeiramente um esforço multinacional”, lembra Kristo. 
Para ele, essa capacidade da PwC Brasil de desenvolver 
o bom relacionamento entre as partes envolvidas – INX, 
Sakata e Creative – foi fundamental para sacramentar o 
negócio. “O Brasil é muito orientado para o relacionamento 
e precisávamos de ajuda real para construir nossa base de 
relacionamento. O Brasil é um lugar muito complexo para 
fazer negócios e nunca teríamos entendido o mercado por 
conta própria”, disse Kristo. 

Outro passo importante foi “aculturar” a empresa 
comprada, principalmente em relação a questões de 
contingências trabalhistas, fiscais e financeiras, entre 
outras. “Há todo um processo de preparação e estruturação 
que uma empresa normal brasileira que nunca passou 
por uma transação não entende, por isso também a 
importância do nosso trabalho, porque nós somos isentos 
e independentes dentro desse processo”, disse Ribeiro. E 
existem ainda os aspectos inerentes à negociação de uma 
operação de aquisição. “Como os donos da empresa na 
época da transação serão os funcionários do grupo após 
o término das negociações, não faz sentido o futuro chefe 
ficar negociando, endurecendo com eles numa mesa de 
negociação”, disse Ribeiro. 

Transição e integração 
Por causa do trabalho realizado na busca por essa 
“empresa ideal”, a PwC foi contratada também para fazer 
a consultoria de integração e pós-venda, o que não estava 
previsto inicialmente no contrato. “O trabalho da PwC foi 
essencial para ajudar os clientes a executar uma transação 
rápida e sem complicações”, disse Ribeiro.  

O desafio era assegurar fases de transição e integração 
sem grandes impactos para a continuidade dos negócios. 
Foi, então, desenvolvido um plano detalhado de 
integração, incluindo as áreas financeiras, comerciais, 
operacionais e jurídicas para períodos pré e pós-
negociação. “Apesar da complexidade da transação, não 
ocorreram interrupções nem atrasos de negócios não 
planejados”, conta Ribeiro. Uma vez fechado negócio, a 
PwC ajudou com um roteiro de integração e avaliação 
de ativos intangíveis. “Dada a nossa inexperiência com 
o Brasil, a assistência da PwC foi fundamental para nos 
ajudar a cumprir as normas brasileiras e, especialmente, 
para nos orientar sobre o ambiente financeiro em que 
estávamos entrando”, avalia Bryce Kristo. 

Como a Sakata é um grupo de capital aberto, todo um 
plano de ação precisou ser implementado para que o 
grupo pudesse prestar informações para a bolsa de valores 
japonesa. As diferentes áreas das empresas – RH, finanças, 
contábeis, segurança, operacional, sistemas, entre outras 
– precisaram ser integradas, com o diferencial do fato de a 
Creative ser uma empresa familiar lidando com um grupo 
multinacional. “O trabalho da PwC foi essencial para 
obter uma compreensão completa do mercado brasileiro, 
encontrar o alvo mais adequado e executar uma transação 
de aquisição justa e auxiliar na integração do novo 
negócio a um grupo global. O projeto ajudou a lançar 
o grupo Sakata INX na América do Sul num mercado 
estratégico”, resumiu Kristo. 

Fusões e aquisições 
em alta

Das indústrias associadas à Abitim, 
cerca de 68% são multinacionais

O mercado de tintas de impressão vive um processo gradativo 
de consolidação desde 1989, com a abertura para o mercado 

externo que resultou em uma série de fusões e aquisições. 
“As principais empresas globais do setor estão no Brasil”, 
destaca o gerente executivo da Associação Brasileira das 

Indústrias de Tintas para Impressão (Abitim), Airton Sicolin. 

Mercado é dividido
em dois segmentos

Tintas internacionais 

Fonte: Abitim 

Expansão global 
US$ 187,7 bilhões

previsão do mercado global de impressão digital 
em 2018 (média de crescimento anual de 7,4% 

desde 2013)
Fonte: Smithers Pira

tintas offset 
(utilizadas

para impressão 
de jornais e 
revistas, por 

exemplo)

tintas para 
embalagens flexíveis 

(usadas, por exemplo, 
para embalar produtos 
alimentícios, vendidos 
nos supermercados)  

Das 16 
indústrias 

associadas à 
Abitim, 

11 são 
multinacionais
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O Brasil enfrentará importantes desafios 
políticos e econômicos em 2018. De 
um lado, terá de lidar com a crise fiscal 
e com o incontornável problema da 
Previdência; e, de outro, deverá escolher 

seu novo presidente da República em um contexto de 
paixões extremadas e forte influência da internet. 

Sérgio Fausto, superintendente da Fundação FHC, 
analisa o cenário com serenidade. Afirma que a 
televisão ainda é mais poderosa do que a internet 
nas eleições e observa que a web já enfrenta um 
“problema de saturação”, com “muita pregação para 
os já convertidos”. Para ele, “o xis da questão são os 
[eleitores] indefinidos”. 
 
Fausto é cientista político graduado pela USP e 
conheceu o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 
em 1984 no Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento), instituição de referência em estudos e 
pesquisas em sociologia, política, filosofia, economia, 
antropologia e demografia. Na época, Fernando 
Henrique já havia deixado a instituição para assumir 
uma cadeira no Senado, mas depois o vínculo entre 
ambos se estreitou por meio de Antônio Kandir, futuro 

ministro do Planejamento. Durante os dois governos 
tucanos, Fausto foi assessor nos ministérios da Fazenda, 
do Desenvolvimento e do Planejamento, ganhando a 
confiança do ex-presidente. Hoje, acumula 14 anos à 
frente da fundação que leva o nome do tucano. 

Sua visão de mundo, é inegável, assemelha-se muito 
à do ex-presidente. “O Brasil precisa aumentar muito 
a produtividade da economia e reduzir muito a 
desigualdade social. Esses deveriam ser os objetivos 
norteadores de uma agenda política de longo prazo 
no País.” 

Fausto explica que a instituição defende princípios 
ligados à democracia, à transparência e à honestidade 
intelectual, e que, como um think tank, visa promover e 
influenciar o debate público, mas que não faz advocacy. 
“Não assumimos posições unificadas – a não ser em 
casos limite, em que estejam em questão princípios e 
ameaças à democracia.”

Além de promover debates e publicar estudos 
sobre variados temas da atualidade, a fundação 
cuida – e disponibiliza acesso – dos acervos de 
FHC, Ruth Cardozo, dos ex-ministros Sérgio Motta 

Reforma da Previdência, entrada do Brasil na OCDE, eleições 
presidenciais. O ano de 2018 será turbulento, mas Sérgio Fausto, 
superintendente da Fundação FHC, vê espaço para o País avançar 
na política, na economia e na integração latino-americana

entrevista

Um ano desafiador
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(Comunicações) e Paulo Renato (Educação) e, desde 
dezembro, do ex-governador Mario Covas.

Confira a seguir a íntegra da entrevista.

Em 2017, a Fundação FHC publicou o livro 
“Ativismo Político em Tempos de Internet”, de 
autoria de Fernando Henrique e Bernardo Sorj, 
que estuda casos concretos de organização 
política pela web em todo o mundo. Qual será a 
importância da internet nas eleições de 2018?  
Essa é uma pergunta para a qual ninguém tem uma 
resposta exata. O xis da questão na eleição são os 
indefinidos, e aí eu tenho a impressão de que a 
televisão é mais poderosa do que a internet. O peso 
da internet na comunicação política aumentou 
inequivocamente e roubou um espaço que antes era 
da televisão. Mas não completamente. Ao fim e ao 
cabo, o horário eleitoral gratuito pesa – sobretudo na 
definição dos votos dos indecisos. 

O mais importante não é o tempo dedicado àquele 
formato convencional, antigo, concentrado em 
determinados horários do dia. São os spots [inserções 
breves, em geral de 30 segundos, na programação de TV]. 

Os políticos que não são tolos dedicaram mais tempo aos 
spots [nas últimas eleições]. E há um problema na internet, 
um problema de saturação. O problema das câmaras de 
eco: muita pregação para os já convertidos. 

O momento político brasileiro é de extremos. 
Há representantes das mais variadas vertentes 
com apoios consideráveis do eleitor. Qual é o 
impacto dessa polarização na democracia  
e nas eleições? 
Primeiramente, precisamos ver o que temos de extremos, 
para ser rigoroso. À direita, você tem Jair Bolsonaro. 
E, à esquerda, você tem o Guilherme Boulos [líder do 
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto]. O ex-presidente 
Lula não é extremo. Lula é parte do mainstream brasileiro. 
Se ele não for candidato, a grande pergunta será: qual 
é a capacidade que ele tem de transferir seus votos? Os 
votos que ele tinha diminuíram muito – alcançava 60% 
e hoje tem 30% –, mas mesmo assim é uma capacidade 
importante. Lula ainda molda a disputa. Sendo candidato 
ou não, ele estrutura certo campo político. 

Bolsonaro tende a desinflar ao longo do processo. Não 
tem estrutura partidária. Terá pouco recurso e pouco 
tempo de televisão. Por mais que a sociedade brasileira 
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Sérgio Fausto, superintendente da Fundação FHC: o País terá de lidar com desafios 
econômicos e políticos

“Na eleição, o xis da questão 
são os indefinidos, e aí a 
televisão é mais poderosa  
do que a internet”
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esteja polarizada, me parece que, no momento em 
que surgir uma candidatura de centro, Bolsonaro 
vai perder um pedaço do que tem hoje. 

Do outro lado, uma candidatura como a de Boulos – 
aparentemente o PSOL aposta nessa cartada – tenho 
a impressão de que tende a ser residual.

O sr. já escreveu artigos sobre o papel do 
Brasil na governança regional da América 
Latina. Como vê o País frente ao Mercosul e 
à possibilidade de entrar na OCDE? 
Pleitear a entrada na OCDE é um movimento que 
o Brasil começou a fazer ainda no governo FHC. 
Esse movimento foi suspenso nos governos do PT, 
a meu juízo por uma visão equivocada de que o 
Brasil deveria se alinhar numa vertente Sul-Sul, na 
qual a OCDE perdia importância. A OCDE passou 
a ser estigmatizada como uma espécie de “clube 
dos ricos”. O Brasil tem muito a ganhar em se 
tornar membro pleno da OCDE. Não que isso vá 
significar o bálsamo para todos os males, mas, se 

outras coisas caminharem na direção correta, isso poderá 
se refletir em termos concretos: uma redução estrutural do 
risco do crédito brasileiro no exterior. Não é o fator mais 
importante, mas ajuda. E, simbolicamente, coloca o Brasil 
em uma instituição que é a “Série A” do sistema econômico 
internacional. Mas isso não significa que o Brasil deva, por 
essa razão, reduzir a intensidade de suas relações com a 
China, por exemplo. Não há um jogo de soma zero.

E como fica a posição do Brasil em relação  
ao Mercosul?
A despeito de todos os seus altos e baixos, o Mercosul vale 
a pena para o Brasil. Sobretudo agora que a Argentina 
passa por um processo de mudança que não é só eleitoral. 
Há uma mudança mais profunda na sociedade argentina, 
de certo esgotamento de um ciclo histórico marcado pelo 
peronismo. Brasil e Argentina podem mais quando atuam 
em conjunto, seja na defesa da democracia na região, seja 
do ponto de vista da inserção competitiva na economia 
internacional. Juntos, são também um pilar, um building 
block, de uma maior integração na América Latina. 

Paradoxalmente, o fato de os EUA terem saído do Acordo 
do Transpacífico criou a possibilidade de que os países 
do Pacífico da América do Sul passem a olhar com maior 
carinho para a integração latino-americana. Acho que o 
Brasil tem uma janela de oportunidades que deve aproveitar.

Qual é a importância das reformas – em especial da 
reforma da Previdência – para o futuro do País?
Não há futuro do Brasil sem reforma da Previdência. 
Pode-se discutir o tipo de reforma, mas é evidente que, 

A pluralidade de ideias marca a trajetória da Fundação FHC  

Quanto mais adiarmos a 
reforma da Previdência, 
maiores os riscos de 
ficarmos estagnados

Debate público e transparência

2004
•	 Inauguração	do	Instituto	FHC	 
e	início	dos	debates	presenciais.

2007
•	 Início	do	programa	“Diálogos	
com	um	Presidente”	e	do	projeto	
“Plataforma	Democrática”.

2009
•	 Lançamento	do	programa	“História	Oral”,	
que,	com	entrevistas,	contextualiza	os	
registros	históricos	do	acervo	da	Fundação.

2010
•	 O	Instituto	torna-se	uma	fundação	
				sob	a	supervisão	da	Curadoria	de	

Fundações	do	Ministério	Público.

•	 Lançamento	da	exposição	“Um	plano	 
real:	a	história	da	estabilização	do	Brasil”.
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quando se tem uma situação em que a população 
ainda não envelheceu mas gastam-se 12% do PIB com 
despesas previdenciárias – 53% do orçamento federal 
é destinado às despesas previdenciárias –, esse é um 
país inviável se não houver reforma. Sem ela, o Brasil só 
ajustaria suas contas com inflação alta. Mas o País não 
quer isso. O Brasil está condenado a fazer a reforma da 
Previdência. Quanto mais adiar, quanto mais superficial 
for a disposição de fazer as mudanças, piores condições 
o Brasil terá para crescer, e maiores os riscos de que 
fiquemos estagnados como um país de renda média, 
com uma população envelhecida. É a antiga história 
de se tornar velho antes de se tornar rico. É um risco 
enorme para o Brasil.

Além desse, quais são os maiores desafios do 
Brasil no futuro? 
A reforma da Previdência é um meio, não um fim. Ela 
é o meio para resolver o problema fiscal. Mas ela tem 
de ser olhada também do ponto de vista da equidade 
social. O Brasil tem de levar adiante ao mesmo tempo 
dois objetivos: fazer uma economia muito mais eficiente 
e produtiva e tornar a sociedade uma sociedade menos 
injusta. Esses deveriam ser os objetivos norteadores de 
uma agenda política de longo prazo no Brasil. 

São duas agendas completamente compatíveis. Há 
tensões entre elas, mas são completamente compatíveis. 
A começar pelos privilégios. A distribuição dos recursos 
públicos para corporações, para setores empresariais: 
são ruins para a produtividade e são desastrosas do 
ponto de vista da desigualdade.

Sérgio Fausto: o Brasil tem muito a ganhar ao se tornar membro pleno da OCDE
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2012
•	 Lançamento	em	português	do	

Journal of Democracy,	uma	das	
mais	influentes	publicações	do	
mundo	na	área	das	ciências	sociais.

2016
•	 Início	da	série	
de	debates	com	
transmissão	online	
“Diálogo	na	Web”.

2013 e 2014
•	 O	acervo	do	ex-presidente	
Fernando	Henrique	Cardoso	
recebe	os	arquivos	dos	 
ex-ministros	Sérgio Motta  
e	Paulo	Renato	Souza.

2011
•	 A	Fundação	FHC	ganha	destaque	
no	think tank Index,	ranking	
global	das	instituições	com	maior	
impacto	em	políticas	públicas.

2017
•	 Recebimento	do	arquivo	Mário	
Covas	para	tratamento	técnico	
e	seu	posterior	envio	ao	Arquivo	
Público	do	Estado	de	São	Paulo.
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Maior player global do setor 
de celulose, a Fibria dá início 
a uma nova fase de expansão 
com investimentos em 
tecnologia e a inauguração 
de uma nova fábrica

empresa

Raízes  
de sucesso 

Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, 
com uma capacidade produtiva de 7,25 milhões de 
toneladas por ano, a Fibria deu início a um novo 
ciclo de crescimento. A empresa foi criada em 2009, 
como resultado da incorporação da Aracruz, fundada 

em 1967, pela VCP (Votorantim Celulose e Papel). A nova 
companhia nasceu com 15 mil funcionários e capacidade de 
produzir 5,4 milhões de toneladas de celulose e mais de 
 300 mil toneladas de papel por ano. No início, no entanto,  
não faltaram desafios.

A principal missão, em um primeiro momento, foi estabelecer 
uma nova governança corporativa e fortes controles internos, 
focados no corte de custos, no aumento da rentabilidade e 

na maior geração de dividendos. “Nos últimos sete anos, nos 
dedicamos a analisar e solucionar questões de gestão, risco e 
de controles internos para podermos preparar uma expansão 
sustentável e sanar os principais desafios que a empresa 
enfrentava”, diz Marcelo Castelli, presidente e CEO da Fibria. 

A empresa criou um comitê de integração, com cerca de 60 
colaboradores, para tornar o processo mais transparente e ágil.  
Com isso, a companhia conseguiu regularizar sua dívida e gerar 
dividendos para os acionistas mesmo em um momento de crise 
econômica no país. Houve avanços importantes também no 
que diz respeito à sustentabilidade. Hoje, a Fibria possui 1,056 
milhão de hectares de florestas, sendo que 364 mil hectares são 
destinados à preservação. 
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Marcelo Castelli, presidente 
e CEO da Fibria: solucionar 
questões de gestão e risco foi 
fundamental para a expansão 
sustentável da empresa

FONTE: Fibria

A Fibria em números
Receita líquida 
(em bilhões de reais)

2015 2016 2017

10.082 9.615 11.739

Lucro líquido 
(em milhões de reais)

356

1.664

1.093

2015 2016 2017

Número de funcionários

2015 2016

16.738

2017

17.878 18.344
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Trajetória ascendente 

FONTE: Fibria

32 ceo empresa

Veja os principais marcos históricos da Fibria

Compromisso com a sustentabilidade
Entre os principais objetivos de longo prazo, destacam-se  
os esforços direcionados à proteção do meio ambiente.  
A empresa pretende reduzir um terço da área utilizada para 
a produção de celulose, promover a restauração ambiental 
em 40 mil hectares de florestas próprias até 2025 e diminuir 
em 91% os resíduos sólidos destinados a aterros. 

A postura sustentável da Fibria tem recebido reconhecimento 
do mercado e de organizações voltadas para a questão 
ambiental. No ano passado, a empresa foi selecionada, pela 
quinta vez, para compor a carteira de ações do período 2016-
2017 do Índice Dow Jones de Sustentabilidade Global, da Bolsa 
de Valores de Nova York. Estudos realizados pela WWF (World 
Wildlife Fund) mostram que a Fibria está entre as empresas que 
conquistaram evoluções nos indicadores de sustentabilidade.

Evoluções tecnológicas
Outro marco importante na história da empresa foi a 
inauguração de sua segunda linha de produção na cidade 
de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, em agosto de 2017. 
Resultado de um investimento de cerca de R$ 7,5 bilhões, 
a nova fábrica poderá gerar 1,95 milhão de toneladas de 
celulose de eucalipto por ano. Com isso, a capacidade 
de produção total da empresa chegará a 7,25 milhões de 
toneladas, somando as unidades de Aracruz (ES), Jacareí 
(SP) e Eunápolis (BA). 

A nova fábrica nasceu com inovações nos processos industriais 
e florestais. O viveiro de mudas de eucalipto, por exemplo, 
foi criado com base em tecnologias utilizadas na produção de 
flores na Holanda, com o uso mais racional e sustentável da 
água e avanços que permitem uma alta produtividade – em Três 

1967 1985 1988 1997 2000 2001

A Aracruz 
Florestal começa 
a operar no 
Espírito Santo. 
Tem início 
o plantio de 
eucalipto.

É inaugurado, no 
Espírito Santo, o 
Portocel, da Fibria 
e Cenibra, único 
porto brasileiro 
especializado 
no embarque de 
celulose.

A Votorantim 
começa a 
investir no setor.  
É criada a VCP 
(Votorantim 
Celulose e Papel).

A VCP começa 
a operar 
um terminal 
exclusivo  
no Porto  
de Santos.

As ações da 
VCP passam a 
ser negociadas 
na Bolsa de 
Valores de  
Nova York.

A VCP compra 
28% do capital 
da Aracruz.

Unidade da Fibria em Três Lagoas (MS): a planta inaugurada em agosto de 2017 amplia a capacidade de produção de celulose
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Lagoas, a demanda é de 43 milhões de mudas por ano. Além disso, o plantio das mudas é realizado por 
robôs para agilizar o processo e elevar o nível de precisão da operação.

A empresa já se prepara para um novo período de expansão, previsto para os próximos sete 
anos. Um dos pilares do planejamento de longo prazo é investir fortemente em inovação, com 
a diversificação do portfólio e o início da atuação em novas cadeias de valor e em negócios 
baseados em tecnologias avançadas. Como parte dessa estratégia, a Fibria adquiriu empresas 
como a startup finlandesa Spinnova, especializada no desenvolvimento de tecnologias de baixo 
custo para a produção de matérias-primas para a indústria têxtil. Fibras de celulose podem ser 
utilizadas na confecção de tecidos. “A evolução tecnológica a que temos assistido representa muitas 
oportunidades para a indústria de celulose e estamos absolutamente atentos a elas”, diz Castelli. 

A Fibria está estudando 17 novas tecnologias com aplicações na madeira e na celulose em parcerias com 
centros de inovação e cientistas em diversas partes do mundo. Uma das mais avançadas diz respeito à 
utilização da biomassa obtida dos resíduos da madeira. Misturada a outros elementos, poderá ser aplicada 
a diversos usos industriais, como a substituição de plásticos e de outros derivados de materiais fósseis.

Estão sendo conduzidas análises e testes de inovações científicas também no Brasil. Desde 
abril de 2017, uma planta-piloto na unidade de Aracruz está produzindo celulose por meio de 
nanotecnologia. A finalidade é testar a nanocelulose produzida com o eucalipto em uma série de 
aplicações industriais que estão em fase de desenvolvimento. Essa evolução foi possível porque a 
Fibria estruturou sua governança corporativa e instituiu um conselho administrativo atuante. Essas 
ferramentas foram essenciais para dar início a uma gestão de excelência e garantir bons resultados 
para a companhia, que vem ampliando os investimentos em novos mercados e linhas de produtos.

FONTE: Fibria
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Veja os principais marcos históricos da Fibria

Fibria Insight
Com o objetivo de estimular 
parcerias com startups, universidades 
e organizações, a empresa lançou em 
agosto de 2017 a plataforma 
 de inovação Fibria Insight, que 
funciona online no endereço  
www.fibriainsight.com.  
“A ferramenta reforça a meta de 
investir em novas ideias e fomentar 
negócios que tenham a ver com a 
atuação principal da empresa, que é 
a produção de celulose de eucalipto. 
A intenção é receber projetos que 
apresentem usos inovadores para 
essa matéria-prima e soluções para 
os desafios da companhia”, diz 
Marcelo Castelli, presidente e CEO da 
Fibria. Neste ano, a empresa recebeu 
projetos voltados para aplicações 
inovadoras de celulose microfibrilar, 
que pode ser utilizada em diversos 
segmentos, como a indústria de 
cosméticos e a área da saúde, e de 
novas embalagens para o transporte 
da celulose, hoje feita em fardos 
protegidos por fios de arame.  
Os autores das ideias selecionadas 
foram divulgados em outubro e, 
em novembro, desenvolveram o 
plano de negócios juntamente com 
profissionais da Fibria. As startups e os 
empreendedores responsáveis pelos 
projetos poderão se tornar sócios da 
empresa. “O objetivo é aproveitar o 
que há de melhor em inovação no 
mundo e trazer as boas ideias pra 
dentro de casa”, diz Castelli. 

2005 2008 2009 2010 2016 2017

A Aracruz entra 
para o Índice 
Dow Jones de 
Sustentabilidade. 

A VCP e a 
Suzano criam 
a Conpacel  
(Consórcio 
Paulista 
de Papel e 
Celulose).

É criada 
a Fibria, 
resultado da 
incorporação 
da Aracruz 
pela VCP.

A Fibria passa 
a integrar o 
Novo Mercado 
da Bovespa.

A empresa vence 
leilão e assina 
termo de posse 
para operar 
no Terminal de 
Macuco, no 
Porto de Santos.

A Fibria dá início, em 
agosto, às operações da 
nova linha de produção de 
celulose em Três Lagoas 
(MS), que deverá elevar a 
capacidade de produção da 
companhia em 1,95 milhão 
de toneladas por ano.
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Mosaico florestal em Aracruz (ES): processos sustentáveis da Fibria 
são reconhecidos internacionalmente por organizações como a WWF
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À frente da Porto Seguro, Fabio Luchetti mergulhou num 
grande desafio: ajudar a revitalizar um bairro no centro de 
São Paulo. Um exemplo de que o engajamento de CEOs de 
empresas em causas sociais é cada vez mais necessário

tendência

Fazendo a 
diferença

U ma das maiores seguradoras 
do país, a Porto Seguro é 
também uma das últimas 
grandes empresas a manter 
sua sede administrativa 

no centro de São Paulo. Desde 1977, a 
companhia permanece no tradicional bairro 
dos Campos Elíseos, que já abrigou a nata 
da elite política e financeira paulistana. 
Hoje, a região é mais lembrada pela trágica 
realidade do consumo de drogas na área 
conhecida como Cracolândia. 

Estar a poucos quarteirões de distância 
de um grave problema social colocou a 
companhia diante de um dilema: mudar 
para centros financeiros novos e afastados 
do centro degradado, como os eixos das 
avenidas Luís Carlos Berrini e Faria Lima, 
ou ficar e tentar contribuir para melhorar a 
situação da região?

A opção por permanecer foi “natural”, 
segundo Fabio Luchetti, de 51 anos, CEO 
da Porto Seguro desde 2012. “Estamos 
aqui há mais de 40 anos. Fomos crescendo 
muito, comprando terrenos e imóveis e 
acabamos ficando. É uma região de fácil 
acesso a transporte e infraestrutura. Se 
saíssemos seria uma catástrofe”, conta o 
administrador, que ingressou na companhia 
como office-boy.

Hoje, 14 mil colaboradores da Porto Seguro 
trabalham em prédios espalhados por cinco 
quarteirões entre as avenidas Rio Branco 
e São João. Luchetti diz não ter dúvidas 
sobre o acerto da decisão de ficar na região. 
“Tenho amigos que trabalham na Berrini 
ou na Marginal Pinheiros e demoram 45 
minutos para sair da garagem da empresa, 
porque a marginal trava e ninguém 
consegue sair dos prédios”, comenta.
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Fabio Luchetti, CEO da 
Porto Seguro: o empenho dos 
presidentes e dos membros 
do conselho de administração 
também é fundamental
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Engajamento do CEO
 A decisão de agir para ajudar a revitalizar 
o bairro veio de um misto de necessidade 
– era preciso garantir a segurança para 
não afastar a mão de obra qualificada  
indispensável para a seguradora – com 
responsabilidade social, que conta com o 
engajamento direto do CEO. “As instituições 
e o poder público têm perdido
muita credibilidade, e isso aumenta a 
expectativa da sociedade em relação às 
organizações. É fundamental que os CEOs 
sejam protagonistas”, defende Luchetti.

36 ceo tendência

Essa tendência de maior participação 
de líderes de empresas em causas que 
ultrapassam os interesses dos negócios 
vem crescendo no mundo e começa a ser 
percebida também no Brasil. Da atuação 
do fundador da Microsoft, Bill Gates, que 
já personificava essa bandeira no fim dos 
anos 1990, à recente iniciativa liderada 
pela PwC, que reúne CEOs de mais de 
300 empresas nos Estados Unidos em 
prol da diversidade (saiba mais no quadro 
da pág. 39), são diversos os exemplos de 
executivos que tomam essa dianteira.
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1.256 
protocolos enviados  
por moradores, zeladores, 
voluntários e comerciantes 
do bairro

80%
de resolução pelos 
órgãos competentes da 
Prefeitura Regional da Sé

43 
voluntários ativos

415
downloads do aplicativo de 
abertura e acompanhamento 
de alertas e 3.217 acessos 
ao site da associação

9
ações de intervenções 
socioeducativas com a 
participação de 1.507 moradores 
e comerciantes locais 

Comunidade 
organizada
O Instituto Porto Seguro investiu, em 2016, 
na criação e na manutenção da Associação 
Campos Elíseos +Gentil. Desde então, muita 
coisa mudou nessa região. E para melhor!

FONTE: Porto Seguro – dados relativos a 2016

No caso da Porto Seguro, esse protagonismo 
social se materializou em 2016, quando o 
Instituto Porto Seguro investiu na criação 
e na manutenção da Associação Campos 
Elíseos +Gentil. O objetivo era simples: 
ajudar os moradores da região a fiscalizar 
o trabalho de zeladoria executado pela 
prefeitura, da varrição das ruas ao conserto 
de lixeiras e buracos no asfalto. A associação 
conta com um site e um aplicativo 
desenvolvidos pela Porto Seguro.
Atualmente, 43 voluntários cedidos pelo 
instituto atuam num raio de 30 ruas dos 
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Sede da Porto 
Seguro, no centro  
de São Paulo: 
mais de 14 mil 
colaboradores do 
grupo circulam todos 
os dias pela região
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Teatro Porto Seguro: a programação cultural de terça a domingo mantém movimento no bairro também após o expediente

Campos Elíseos, monitoram a execução 
de serviços e fazem a ponte entre os 
moradores e a administração municipal.  
Em dois anos de existência, a associação 
trouxe resultados animadores. No primeiro 
ano, mais de 80% das solicitações da 
população foram atendidas pela Prefeitura 
Regional da Sé. “É perfeitamente possível 
reproduzir esse modelo de parceria de 
empresas com a população em outros 
bairros”, garante Luchetti.

Outra iniciativa recente da Porto Seguro que 
tem ajudado a revigorar o bairro foi a criação 

Com o apoio da associação, mais de 80% 
das solicitações dos moradores foram 
solucionadas pela Prefeitura em 2016;  
o modelo pode ser estendido a outros bairros

de um complexo cultural ao lado da sede 
principal da empresa, localizada na Alameda 
Piracicaba, que tinha pouca movimentação 
de pessoas após o horário comercial.

O complexo inclui um restaurante, 
dois pontos de cultura e um teatro com 
programação variada. “Montamos uma 
grade com 19 varas cênicas. Com isso, 
conseguimos ter programação contínua de 
terça a domingo, para haver movimentação 
na rua todos os dias até 23 horas, além da 
programação infantil nos fins de semana”, 
destaca o CEO. 



tendência ceo 39

Segurança no trânsito
Além das ações voltadas para a revitalização 
do centro, a Porto Seguro abraçou a causa 
do trânsito consciente. Líder no setor de 
seguros automotivos, a empresa lançou 
em 2015 uma campanha para incentivar a 
cordialidade entre os motoristas. 

Batizada de Trânsito +Gentil, a iniciativa 
confere descontos aos segurados que não 
têm pontos na carteira de habilitação. “É 
meritocracia na veia. Se você dirige bem, 
não tem pontos na sua carteira, o seguro 
pode ser mais barato”, afirma.

Ao cruzar o número da habilitação dos 
segurados com os dados do Detran, 
a empresa percebeu que quem não recebia 
multas também tinha os melhores resultados 
de sinistro, o que justifica o desconto 
no seguro. “Nossa intenção é resgatar a 
importância do respeito, do entendimento 
do outro, da empatia”, explica o executivo.

Luchetti destaca que a bandeira do 
“ser mais gentil” e da responsabilidade 
social está diretamente ligada à 
história da Porto Seguro.

Em paralelo, a empresa começou a fazer um 
entendimento de seus guias de marca para 
achar uma essência e concluiu que é 
“Ser Gentil”. “Se olharmos a história da 
Porto Seguro, de seus stakeholders, sempre 
tivemos uma carga de serviços muito grande. 
No fundo, temos esse DNA da gentileza, de 
olhar para o outro de modo altruísta.”

Para o executivo, é fundamental que, 
além do próprio CEO, os conselheiros e os 
presidentes dos conselhos de administração 
também estejam atentos a essas questões 
institucionais e sociais. “No fim das 
contas, não deixa de ser uma questão de 
governança também”, conclui Luchetti.

O tom da liderança
Nos EUA, PwC mobiliza CEOs pela diversidade nas organizações

“CEOs fazem as coisas acontecerem.” Sócio-presidente da PwC 
US, Tim Ryan resume assim o motivo que o levou a mobilizar 
300 líderes das maiores empresas do mundo, como Walmart, 
Coca-Cola, Procter & Gamble e IBM, entre outras, em prol da 
diversidade no ambiente corporativo –  iniciativa batizada de 
CEO Action for Diversity & Inclusion.

Vindo de uma família de classe trabalhadora de origem 
irlandesa, Ryan estava havia pouco mais de uma semana à 
frente do escritório da firma em Nova York quando um franco-
atirador matou cinco policiais em Dallas em protesto contra 
a morte de cidadãos negros por agentes de segurança em 
Minnesota e Louisiana. O silêncio e o desconforto em relação 
ao assunto na companhia, manifestados no e-mail de um 
funcionário, fez o executivo perceber que algo precisava mudar.

E a mudança começou em casa, ainda em 2016, com a abertura de 
espaços de diálogo na firma sobre racismo, igualdade de gênero, 
orientação sexual, entre outros temas considerados tabus.

Um ano depois, a iniciativa se expandiu. Ryan procurou 
pessoalmente os CEOs das maiores corporações do país. 
E conseguiu que eles se comprometessem em tornar seus 
ambientes de trabalho mais abertos a discussões sobre 
diversidade e inclusão; alertar os funcionários sobre o 
preconceito nas relações pessoais e profissionais; e compartilhar 
experiências positivas entre os membros do CEO Action.

“Hoje estamos muito mais confortáveis para falar sobre raça e 
etnia”, contou Ryan, em sua visita recente a São Paulo. “Se você 
der permissão às pessoas para falar sobre os problemas mais 
difíceis, coisas boas acontecem”, garante.

Tim Ryan,  
sócio-presidente 
da PwC US: 
equipes de 
trabalho diversas 
conseguem 
respostas melhores 
para os desafios 
do negócio
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Com 26 livros publicados, participação nos conselhos de 
empresas globais e o status de ser o mais reconhecido coach 
de CEOs do mundo, o best-seller indiano Ram Charan ganhou 
reconhecimento por sua objetividade, clareza e discrição

personalidade

O mestre dos CEOs 

Ram Charan passa a imagem de uma pessoa 
simples. Aos 78 anos de idade, com mais de 
2 milhões de livros vendidos e a confiança de 
grandes CEOs do mundo, não desfila luxos, não  
 se gaba de seu sucesso e não para de trabalhar.  

“O ego em excesso pode nos derrubar”, diz ele. Discreto, 
não gosta do título de “guru” ou coach. Prefere o humilde 
cargo de conselheiro e pede para ser chamado de Ram. Ele 
tem mais de 35 anos de experiência como conselheiro de 
dezenas de empresas, incluindo MeadWestvaco, Bank of 
America, DuPont, EMC, 3M, Verizon, Thomson Corporation, 
Honeywell, KLM,  GMR, Max Group e Grupo RBS. 
Atualmente, compõe conselhos de empresas no Brasil, na 
Índia, na China, na Turquia e nos Estados Unidos.

Seu livro Execução – A Disciplina para Atingir 
Resultados, coescrito com Larry Bossidy, CEO da 
Honeywell, em 2002, ficou no topo da lista dos mais 
vendidos do Wall Street Journal, além de passar mais 
de 150 semanas na lista dos mais vendidos do New 
York Times. Com tanto sucesso e livros que não param 
de render dividendos, ele poderia se aposentar, 
completamente realizado. Mas continua trabalhando, 
sem tirar férias. “Se você ama o seu trabalho, se você 
segue aprendendo todo dia, está sempre de folga.” 
Aliás, Ram brinca que “nunca” tirou férias. Em 
concordância com a cultura hindu, segue os seguintes 
“mantras”: “Faça o melhor que você pode”, “Tenha o 
hábito do sacrifício” e “Evite o materialismo”. 
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“Não há segredo 
de sucesso. Se 
houvesse, todo 
mundo adotaria  
e ninguém 
nunca falharia”
Ram Charan
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Formado em Engenharia na Índia, Ram Charan
cursou MBA e doutorado em Negócios na Harvard 
Business School. Apesar disso, é avesso ao mundo 
acadêmico e afirma que sua grande escola foi uma loja 
de sapatos que seus irmãos tinham em uma pequena 
cidade no norte da Índia, onde trabalhou antes de se 
tornar uma personalidade internacional. “Meu pai e 
meu tio costumavam dizer que o cliente vai te ensinar. 
Em uma loja de sapatos, você aprende todo o básico 
dos negócios. Observa as vendas, as margens, o que 
você faz quando não consegue vender os sapatos, 
como você os compra... Essas coisas básicas se aplicam 
a qualquer negócio.” 

Depois de se formar em Harvard, iniciou a carreira de 
consultor, atendendo empresas. A grande mudança 
veio quando, após uma palestra em uma empresa 
em 1998, o CEO lhe disse que gostaria de ter um 
livro dele para poder difundir o que acabara de 

ouvir para o resto dos funcionários. “Ele esteve na 
minha apresentação por 1h30 e disse ‘eu preciso 
desse livro para a minha equipe’. Então eu produzi 
o livro, que acabou sendo publicado com o título 
de Boards at Work (‘Conselhos no trabalho’, numa 
tradução livre)”. A obra foi lançada em 1999 e 
tornou-se um best-seller – o primeiro dos 25 livros 
do autor. Na época, ele tinha 60 anos. 

Foco no dinheiro
Do primeiro ao último livro, Ram não perdeu o foco. 
Ele afirma que saber como uma empresa ganha 
dinheiro é uma habilidade indispensável a qualquer 
CEO. “Todo líder tem que ter o conhecimento e 
a habilidade de compreender como seu negócio 
ganha dinheiro. Isso não é negociável. Não é 
opcional.” Ainda assim, o best-seller afirma que há 
casos de gestores que chegam ao topo sem ter tal 
conhecimento. “Essas pessoas nunca foram testadas. 
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Conselheiro: Ram Charan desfruta da confiança de CEOs de todo o mundo. Atualmente, compõe conselhos de empresas em diversos países



personalidade ceo 43

Por isso as empresas acabam falindo. Um camelô sabe 
como ganhar dinheiro, conhece o que o cliente quer. Se 
não souber, não volta para casa.” 

O raciocínio de Ram é sempre simples e objetivo. 
Seduz pela naturalidade. É quase anedótica a história 
de que, após duas ou três horas com CEOs, consegue 
traduzir complexos problemas de negócios em soluções 
que cabem em uma folha de papel. “Ele tem a rara 
capacidade de destilar mensagens sem sentido em 
mensagens cheias de sentido, transmitindo-as aos 
outros de uma maneira tranquila e eficaz.” Essa frase, 
que estampa a primeira página de sua webpage, é de 
Jack Welch, CEO da General Electric por 20 anos.

Um de seus livros mais vendidos, O Que o Presidente 
da Sua Empresa Quer Que Você Saiba (2001), compara 
grandes empresas com vendedores de frutas, mostrando 
como os fundamentos de um negócio de sucesso aplicam-
se igualmente a outros negócios, independentemente do 
tamanho. O livro trata de business acumen, um conceito 
que pode ser traduzido de uma forma bem direta: “como 
ganhar dinheiro”. “Simples. Três palavras. E corte o 
linguajar desnecessário”. 

Quando perguntado sobre quais livros mais lhe 
influenciaram, Ram se recusa a dar títulos. “Sou 
influenciado por pessoas.” E quanto a escritores?  
“Sou influenciado por pessoas. Você aprende mais com 
as pessoas”, insiste. Avesso a teóricos e acadêmicos, ele 
afirma que só lhe interessam os raciocínios que possam 
ser aplicados praticamente. “Eu testo tudo que escrevo, 
para ver se é útil. Se não é, não publico. É daí que estes 
livros vêm. Se eu mostrar um livro para dez executivos, 
pelo menos oito têm que dizer que é bom. Meu cliente 
é o ser prático, não é o teórico.” 

O 26º livro de Charan já está na gráfica, previsto 
para ser lançado em março de 2018. Talent Wins 
(“O talento vence”, numa tradução livre) tem  
coautoria de Dominic Barton, CEO da McKinsey,  e 
Dennis Carey, vice-chairman da Korn Ferry. Mais 
uma vez, o raciocínio é simples, direto e focado na 
aplicação prática. “O que estamos dizendo é que 
uma empresa tem apenas dois recursos: pessoas 
e dinheiro. Coloque ambos para trabalhar juntos, 
como um time. Foque as pessoas em primeiro lugar, 
e o dinheiro em segundo.” 

O segredo do sucesso 
Ram Charan entende que a mais importante qualidade 
de um CEO é saber escolher seu time. E, para isso, 
não há fórmulas, afirma. “Sou absolutamente sério 
sobre o fato de que não há teorias nos negócios, e que 

nunca haverá. As variáveis são muitas. Você pode 
contratar uma empresa para lhe dar uma visão, 
mas, se não souber selecionar as pessoas certas, 
você não vai precisar de nenhuma visão.” 

Ainda assim, o conselheiro observa que o papel  
da hierarquia nas empresas está diminuindo. 
“Você não precisa mais da supervisão física.” 
Ele observa que a tecnologia desburocratiza o 
comando. “No passado, nós não tínhamos esses 
computadores baratos”, diz, apontando para um 
celular em cima da mesa. “A informação tinha que 
ser transmitida hierarquicamente. Mas nós não 
precisamos mais disso.” 

Questionado sobre quais áreas da economia 
brasileira acredita ter potencial de crescimento, 
não pensa duas vezes: “Qualquer setor pode ser 
competitivo se você tiver os líderes certos. Pense 
em Singapura. Eles não têm nenhuma razão para 
serem fortes em nada, mas são fortes em farmácia. 
Como isso acontece? Taiwan: eles não têm razão 
para serem fortes em nada, mas eles são fortes 
em chips. Como isso acontece? Eles têm os líderes 
certos”. Então faltam líderes empresariais no 
Brasil? “Não. Economia fraca talvez seja resultado 
de líderes políticos fracos. É o caso no Brasil.” 

Última pergunta feita por CEO Brasil: Você se 
considera uma pessoa de sucesso? “Não. Nunca. 
O sucesso nunca é encontrado, não há segredo 
de sucesso. Se houvesse, todo mundo adotaria  
e ninguém nunca falharia. Mas há algumas coisas 
que podem ajudar as pessoas.” 

“Eu testo tudo que escrevo, 
para ver se é útil. Se não 
é, não publico. Se eu 
mostrar um livro para dez 
executivos, pelo menos oito 
têm que dizer que é bom”
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Execução: A Disciplina para Atingir 
Resultados (2002), de Ram Charan e 
Larry Bossidy, CEO da Honeywell na época. 
Pesquisa da revista Fortune 50 com dezenas 
de CEOs em 2015 sobre os livros que mais 
lhe influenciaram, Execução foi o segundo 
mais recomendado. É o maior sucesso de 
vendas de Ram Charan. Passou mais de  
150 semanas na lista dos mais vendidos do 
New York Times e atingiu o topo da lista dos 
mais vendidos do Wall Street Journal. 

Coleção de ideias
O best-seller Ram Charan é o mais famoso conselheiro do 
mundo empresarial, com mais de 25 livros publicados. 
Conheça as suas obras de maior sucesso

O Que o Presidente da Sua 
Empresa Quer Que Você 
Saiba (2001), de Ram Charan. 
Qual é a diferença entre uma 
grande empresa, uma barraca de 
frutas e uma loja em uma cidade 
pequena? Segundo o autor, do 
ponto de vista dos princípios 
dos negócios, nenhuma. Todo 
negócio resume-se a alguns 
pontos essenciais: caixa, margem, 
velocidade, crescimento e clientes.

Know-How: As 8 Competências Que Separam os Que 
Fazem Acontecer dos Que Não Fazem (2007), de Ram 
Charan. O livro passa a mensagem que inteligência, visão 
e capacidade de comunicação são importantes, mas não 
são tudo. Sem o know-how da gestão, um negócio pode 
não decolar. 

Pipeline de Liderança (2001), de Ram Charan, 
Stephen Drotter e James Noel, vice-presidente da 
ESPN na época. A mesma pesquisa realizada em 2015 
pela Fortune 50 apontou Pipeline como o 17º mais 
recomendado. A principal mensagem do livro é que, 
assim como os atletas, os líderes precisam ser lapidados. 

Talent Wins:  The New 
Playbook for Putting People 
First (ainda sem tradução 
para o português, previsto 
para 2018), de Ram Charan, 
Dominic Barton, diretor-geral 
da McKinsey & Co. desde 2009, 
e Dennis Carey, vice-chairman 
da Korn Ferry. “O que  estamos 
dizendo é que uma empresa tem 
apenas dois recursos: pessoas e 
dinheiro. Coloque ambos para 
trabalhar juntos, como um time. 
Foque as pessoas em primeiro 
lugar, e o dinheiro em segundo”, 
afirma Ram. 
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Publicações

21st Global CEO Survey
Em 2018, “otimismo” é a palavra de ordem para 
80% dos CEOs brasileiros que participaram da 
21st Global CEO Survey. Além de uma melhora na 
economia, 39% dos executivos nacionais acreditam 
no crescimento das receitas e 35% têm planos 
de aumentar o quadro de colaboradores de suas 
organizações em 12 meses. Mas os CEOs também 
têm suas preocupações: 59% dos entrevistados 
acreditam que as ciberameaças possam impactar 
o crescimento dos negócios, enquanto 72% veem 
na velocidade das mudanças tecnológicas uma 
ameaça para a expansão das organizações. Para os 
executivos nacionais, os três países mais estratégicos 
para seus negócios em 2018 são Estados Unidos, 
China e Argentina. 
https://www.pwc.com.br/pt/estudos/
preocupacoes-ceos/ceo_survey.html

Global Economic and Fraud Survey
Os crimes econômicos atingiram metade das empresas 
brasileiras e 49% das companhias no mundo nos últimos 
dois anos. O tamanho do prejuízo? Para 7% das companhias 
nacionais, as perdas financeiras superaram os US$ 50 milhões 
e para 66% foram de até US$ 1 milhão nos últimos 24 meses. 
As empresas responderam aumentando o aporte financeiro 
no combate aos crimes econômicos: 52% das organizações 
brasileiras e 42% globalmente fizeram mais investimentos 
no mesmo período. Estes e outros dados constam na Global 
Economic and Fraud Survey 2018, pesquisa da PwC que ouviu 
mais de 7.200 gestores em 123 países. Mais do que um raio-x 
desses delitos no mundo, o levantamento mostra que há 
uma crescente conscientização das empresas em relação à 
presença de crimes econômicos em suas organizações, embora 
poucas companhias consigam enxergar o cenário de riscos que 
enfrentam individualmente. 

Global Innovation 1000
Os investimentos globais em pesquisa e inovação 
bateram recorde em 2017, chegando a  
US$ 701,6 bilhões, de acordo com dados revelados 
pela Strategy& no Global Innovation 1000. Segundo 
o estudo, o crescimento foi de 3,2% em relação a 
2016, quando os recursos aportados foram de  
US$ 680 bilhões. A indústria de software e internet, 
na liderança dos investimentos, cresceu 16,1% 
em comparação com o ano anterior, seguida pela 
indústria de saúde, com 5,9% de expansão. Quatro 
empresas brasileiras figuram no ranking das maiores 
em investimentos em inovação: Petrobras, com 
US$ 561 milhões; Vale S.A., com US$ 337 milhões; 
Embraer, com US$ 212 milhões; e TOTVS,  
com US$ 102 milhões.
https://www.pwc.com.br/pt/estudos/strategyand/ 
2017/2017-global-innovation-1000.html
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www.pwc.com.br/imperativos-negocios

As rápidas transformações do mundo geram novos e grandes desafios.
É por isso que nós, da PwC, ajudamos nossos clientes a enfrentá-los
para que permaneçam como líderes em seus setores, identificando as 
oportunidades no ambiente de negócios. Com uma visão integrada,
compartilhamos tendências e traçamos caminhos em parceria. Assim,
desenvolvemos e implementamos soluções mais criativas, eficientes  
e inovadoras, que vão da estratégia à execução. Acreditamos que a  
melhor forma para fazer com que nossos clientes sejam ainda mais 
bem-sucedidos é levar a eles novas leituras sobre os seus negócios. 
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