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próximo em que carros serão cada vez mais 
vistos como um serviço, e menos como 
bens de consumo. Essa transformação trará 
impactos significativos na economia mundial 
e na mobilidade urbana. 

Por falar em vida nas cidades, a seção 
Tendência traz um panorama das 
tecnologias que estão sendo utilizadas 
para melhorar a vida dos moradores dos 
grandes centros urbanos, como Mumbai, 
São Paulo e Singapura. O Rio de Janeiro 
também é destaque, com um centro de 
operações da prefeitura que integra órgãos 
municipais e concessionárias de serviço 
público e monitora a cidade com milhares 
de câmeras, 24 horas por dia.

Nesse contexto de transformação digital, 
a cibersegurança também é um tema de 
fundamental relevância. No Artigo, assinado 
por Edgar D’Andrea, sócio da PwC Brasil, o 
assunto é abordado a partir das mudanças 
nas legislações europeia e brasileira sobre 
proteção de dados e riscos cibernéticos, e os 
desafios das empresas brasileiras.

Ainda na linha dos exemplos de fora em que 
o Brasil pode se apoiar, Entrevista traz uma 
conversa com Charles Bowman, Lord Mayor 
da City of London, principal centro financeiro 
do Reino Unido. Em passagem pelo Brasil, 
o executivo realizou palestras e reuniões 
com lideranças empresariais brasileiras para 
fomentar o debate sobre a confiança da 
sociedade no ambiente de negócios, ainda na 
esteira da retomada do crescimento, após a 
crise do subprime em 2008.

Na seção Personalidade, o jurista Edvaldo 
Brito aparece como um homem à frente 
de seu tempo. De origem humilde, tornou-
se o primeiro prefeito negro de Salvador 
(BA), a capital com a maior população 
afrodescendente do País. Aos 81 anos, ele 
conta sua história, marcada por superação, 
relevante exemplo de cidadania e combate 
ao preconceito, tanto na vida pessoal como 
na trajetória profissional.

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

O ambiente de negócios no Brasil passa por 
um momento desafiador nessa segunda 
metade de 2018. Após um início de ano com 
a promessa de retomada do crescimento 
econômico, os indicadores recentes apenas 
medianos e o cenário político de incerteza, 
com a aproximação das eleições gerais, 
colocam o País em estado de espera. Nesse 
cenário, aumenta para as empresas a 
necessidade de agir de forma resiliente 
e inovadora. Essa é a chave para que as 
organizações consigam atender de forma 
eficiente às novas demandas de seus clientes, 
cada vez mais conectados e exigentes.

Frederico Trajano é um ótimo exemplo de 
como responder a esse tipo de desafio. Ao 
assumir o comando de uma das maiores redes 
do varejo brasileiro, mesmo em um momento 
de crise econômica, ele enxergou a inovação 
como o caminho para uma travessia segura. O 
pioneirismo do Magazine Luiza na adoção de 
ferramentas para o mercado online levou, em 
pouco tempo, a uma grande valorização da 
empresa na Bolsa. Na seção Perfil, Trajano fala 
sobre a receita para esse sucesso, seus planos 
de gestão à frente da empresa, assim como 
discorre sobre sua trajetória profissional.

A importância de inovar para atender 
melhor seus clientes também é corroborada 
pelo estudo Global Consumer Insights 
2018, da PwC, que ilustra a seção Pesquisa. 
Os consumidores brasileiros exigem 
cada vez mais comodidade, por meio do 
monitoramento de suas compras e da rapidez 
na entrega dos produtos adquiridos.

Inovação também foi o foco do Hospital 
das Clínicas ao iniciar a implementação 
de um núcleo para desenvolver soluções 
tecnológicas na área de saúde. A seção Case 
mostra como a instituição vem contando com 
a expertise do time de Healthcare da PwC para 
reestruturar processos internos e implantar 
uma incubadora de startups de saúde. 

Na indústria automotiva o momento também 
é de disrupção. A seção Ensaio aborda 
os desafios do setor para reinventar seus 
modelos de negócios, diante de um futuro 
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Ensaio. O automóvel 
deixará de ser um bem de 
consumo para se tornar 
apenas um dos meios de 
mobilidade. A chegada dos 
carros elétricos e autônomos 
é outra tendência que 
impactará significativamente 
a indústria automobilística e 
a vida nos centros urbanos.

14

Pesquisa. A Global Consumer Insights 2018 
aponta um cenário de otimismo dos brasileiros. 
Mas o varejo precisará se adaptar a um perfil mais 
exigente de consumidor, que demanda, por exemplo, 
monitoramento e agilidade na entrega de produtos 
comprados por meio digital, prática popularizada 
pela Amazon.
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Artigo. Mudanças promovidas pelos 
parlamentos europeu e brasileiro nas 
regras de proteção de dados já afetam 
empresas e são um passo importante 
para aumentar a credibilidade do 
ambiente de negócios.

19

Perfil: Frederico Trajano
conta à CEO Brasil como 
conseguiu superar o cenário de 
crise econômica e, ao mesmo 
tempo, manter Magazine 
Luiza na trajetória de sucesso.  
O caminho foi apostar em 
uma revolução tecnológica, 
que se tornou referência para 
o varejo brasileiro.

4
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Tendência. Grandes metrópoles, como Mumbai  
e Singapura, estão enfrentando os desafios do 
aumento da população e da crescente urbanização  
com soluções inteligentes baseadas em tecnologia.

30

36
Entrevista. Charles Bowman, o 690o Lord Mayor 
da City de Londres, centro financeiro do Reino Unido, 
defende que reconstruir a confiança das pessoas nos 
negócios é fundamental para as empresas e para lidar 
com as megatendências globais.
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Case. Referência em saúde no País, o  
Hospital das Clínicas aposta em um núcleo 
de inovação tecnológica e em uma incubadora 
de startups para estimular o empreendedorismo, 
a eficiência e a capacitação na área.
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Personalidade. Como Edvaldo Brito, 
filho de uma lavadeira e de um mestre 
de obras, tornou-se o primeiro prefeito 
negro de Salvador, destacado advogado 
tributarista e professor emérito de duas 
das principais universidades do País.
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À frente do Magazine Luiza, Frederico Trajano conseguiu passar por uma das 
maiores crises econômicas da história do Brasil e, ao mesmo tempo, manter a 
empresa na trajetória de sucesso. Uma das ações importantes foi apostar em 
uma revolução tecnológica que se tornou referência para o varejo brasileiro

perfil

O caminho
é a inovação

Aos 39 anos, Frederico Trajano viu-se diante 
do maior desafio de sua vida. Era janeiro 
de 2016, e o Brasil vivia o auge de uma 
grave turbulência política e econômica. 
Fred, como prefere ser chamado, assumia o 

comando do Magazine Luiza com uma missão: consolidar 
a rede como referência no varejo digital brasileiro. Mas o 
timing era adverso. “Minha primeira meta, na verdade, foi 
sobreviver”, reconhece o executivo, em entrevista na sede 
da empresa na Vila Guilherme, em São Paulo. 

Dois anos e meio depois, a sensação é de missão 
cumprida. O Magazine Luiza não só passou sem 
sobressaltos por um período de alta do desemprego, 
dos juros e da inflação, combinação explosiva para a 
indústria do varejo, como viu seu valor de mercado 
crescer mais de 30 vezes. Após registrar o maior 
lucro líquido de sua história, a empresa prevê um 
investimento de mais de R$ 250 milhões neste ano, o 
maior desde a abertura do capital em 2011.

O segredo para essa travessia segura que conquistou 
a confiança do mercado foi não se contentar com a 
agenda de corte de custos que geralmente é acionada 
em tempos difíceis. “Em um momento de turbulência, a 
maioria dos executivos foca apenas a racionalização e a 
administração de despesas, o que é legítimo e positivo. 

O que poucos fazem – e foi algo que conseguimos fazer 
bem – é adicionar uma agenda de transformação e 
inovação”, explica.

Essa agenda de inovação estava conectada à meta 
central da nova gestão: acelerar a transformação 
digital do Magazine Luiza, iniciada 18 anos antes 
pelo próprio Fred. Aos 24 anos, ele voltava do Vale do 
Silício, onde fora “beber na fonte” da inovação, para 
Franca, cidade no interior de São Paulo onde sua tia-avó 
Luiza Trajano havia fundado a empresa em 1957. O 
objetivo era montar o e-commerce da rede varejista, na 
época já comandada por sua mãe, Luiza Helena. Hoje, 
o Magazine Luiza é reconhecido pelo mercado como 
pioneiro no Brasil quando o assunto é integração entre 
o varejo físico e o digital. “O Magazine sempre teve uma 
agenda muito forte de inovação, e inovação é uma das 
melhores maneiras de sair da crise”, destaca o executivo.

A bem-sucedida transição no negócio da família, no 
entanto, não começou do dia para a noite. “Eu me 
preparei para essa transição, não fui preparado. Gosto de 
dizer isso porque você tem que ser protagonista do seu 
desenvolvimento”, diz. Neste depoimento à CEO Brasil, 
Frederico Trajano fala ainda sobre sua visão de gestão, 
sobre o papel dos executivos na construção de uma 
sociedade melhor e o que espera para o futuro do varejo.
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“O Vale do Silício 
não detém o 
monopólio  
da inovação”

Frederico Trajano,  
CEO do Magazine Luiza

Frederico Trajano, na 
sede do Magazine 
Luiza, em São Paulo: 
o objetivo é fazer uma 
empresa grande, um 
transatlântico, navegar 
como uma lancha
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Nesse momento de crise, decidimos acentuar esses 
investimentos. Em vez de cortar tudo, cortamos 
apenas o que fazia sentido. Fizemos uma aposta 
na nossa estratégia, que é de longo prazo, que é de 
transformação digital e inovação. Já colhemos os 
frutos desses investimentos nos últimos dois anos e 
continuaremos colhendo.”

Inovação no varejo
“O mundo está passando por uma revolução digital.  
A inovação está muito mais acessível do que no passado. 
O custo de um bite de dado hoje é muito menor do que há 
20 anos, e você não precisa sequer comprar máquinas, 
tudo está na nuvem. É muito mais barato investir em 
tecnologia. É diferente, é difícil, mas é mais barato. 

Entendo que não há setor da economia que possa 
abrir mão de inovar e de passar por um processo 
de transformação digital. O mundo mudou, o 
comportamento dos consumidores mudou e isso 
está impactando diversos setores, como a mídia, as 
telecomunicações, o setor financeiro. E o varejo está 
entre os segmentos mais ameaçados pela disrupção. 
Em países emergentes e desenvolvidos, categorias 
inteiras de consumo migraram mais de 50% para 
online. Se não fizer um movimento forte para capturar 
o share desse segmento, você correrá um enorme risco 
de sair do mercado. 

Brinco sempre que o cemitério dos varejistas 
americanos está cheio de empresas que não inovaram. 
É uma realidade que, hoje, só não vê quem não 
quer. Não é uma opção, é uma necessidade. O varejo 
precisava inovar. Algumas inovações significativas 
vieram de empresas que nasceram digitais, como a 

Uma cronologia
1957
•	 Luiza Trajano e Pelegrino Donato compram uma 

pequena loja em Franca e a batizam de Magazine 
Luiza, nome escolhido em um concurso de rádio

1976
•	 Frederico 

Trajano nasce 
em São Paulo

1981
•	 O Magazine se torna uma das 

primeiras redes do País a ter 
um sistema de computação

1991
•	 Luiza Helena Trajano 

assume o comando 
da rede e inicia uma 
transformação no 
modelo de gestão

“A ssumi a companhia no olho do 
furacão, em um momento de juros 
altos, aumento do desemprego, 
inflação crescente, a pior crise da 
história da economia brasileira. 

Minha primeira meta, na verdade, foi sobreviver a essa 
turbulência, que é muito pior em setores como o nosso. 
O varejo é altamente elástico. Quando a economia está 
bem, ele vai muito bem. Quando a economia está mal, 
ele costuma ir muito mal. E, dentro do varejo, afeta 
ainda mais o setor de bens duráveis, porque não são 
bens de primeira necessidade. 

O passo inicial foi racionalizar custos, cortar despesas, 
focar o fluxo de caixa. Tivemos uma gestão de 
caixa muito forte nesse período. Mas é como diz 
Nietzsche: “o que não mata, fortalece”. A crise é uma 
grande oportunidade de aprendizado, de evolução, de 
criar coisas novas. Em um momento de turbulência, a 
grande maioria dos executivos foca apenas a agenda 
de racionalização e administração de despesas, que 
é legítima e positiva. O que poucos fazem – e foi algo 
que conseguimos fazer – é adicionar uma agenda de 
transformação e inovação.

O Magazine sempre teve uma agenda muito forte de 
inovação, e inovação é uma das melhores maneiras de 
sair da crise. Ela foi muito dura para o varejo físico, 
mas o mercado online ou ficou estável ou chegou 
até a crescer nesse período, porque é uma tendência 
global. Investimos em um segmento que cresce 
independentemente da conjuntura, porque fazia 
sentido. Mas só fizemos isso bem porque já tínhamos 
uma base, um alicerce. Já tínhamos a capacidade 
tecnológica e um bom e-commerce.
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Amazon, e outras vieram do Vale do Silício. Estudei em 
Stanford, bebi um pouco da fonte. Mas, quando voltei 
para cá, percebi uma coisa: o Vale do Silício não detém 
o monopólio da inovação.

A maior dificuldade do varejista é ter a capacidade de 
desenvolver a tecnologia. No varejo, historicamente, 
sempre que se precisava de tecnologia, batia-se na porta 
de um vendor, de uma software house, mas nunca se 
desenvolvia essa capacidade dentro de casa. Até chegar 
a Amazon e desenvolver tudo in house. Isso mudou as 
coisas. A aplicação que um vendor oferece é de prateleira, 
é igual para todo mundo. Você não vai ter um diferencial. 
Por isso, aqui nós dissemos: ‘Precisamos inovar, mas 
antes temos que ter a capacidade de desenvolver e de 
implementar essa inovação’. Aí entra o Luizalabs, nosso 
laboratório de inovação. Aqui temos desenvolvimento 
tecnológico, programação, produção e implementação de 
software. Quando implantamos nosso e-commerce, no ano 
2000, muitas das coisas que implementamos em termos 
de software não existiam no mercado. Ou nós mesmos 
desenvolvíamos ou não inovaríamos”. 

Transição familiar
“Me preparei para essa transição, não fui preparado. 
Gosto de dizer isso porque você tem que ser protagonista 
do seu desenvolvimento. Em qualquer lugar do 
mundo, é difícil uma empresa passar de três gerações, 
independentemente de ela ser familiar ou não. Mas 
sou um grande defensor das empresas familiares. 
Existem estudos que mostram que o retorno para os 
acionistas de empresas familiares pode ser maior do que 
o retorno de empresas corporation. Quero desconstruir 
um pouco essa narrativa de que negócios familiares 
não podem ser bem geridos, o que para mim não tem 

fundamentação científica. As empresas têm dificuldade 
de ser relevantes por muito tempo porque chega um 
momento em que elas crescem muito e passam a perder 
a capacidade de inovar. Elas se burocratizam, criam 
departamentos, perdem a mentalidade e a simplicidade 
do fundador. E então você perde mais tempo com 
reunião e governança do que necessariamente no 
fundamental, que é prestar um bom serviço ou vender 
um bom produto para o consumidor. 

Meu desafio ao assumir o Magazine foi ter encontrado 
uma empresa grande. Felizmente, ainda com um 
espírito empreendedor forte e não tão burocratizada 
como uma multinacional, mas já sofrendo de alguns 
males das empresas tradicionais. Tivemos que acelerar 
muito o ritmo de implementação de projetos novos, 
como o Magazine Você – uma plataforma de venda 
diretamente pelas redes sociais, totalmente digital, 
que hoje tem mais de 100 mil usuários. Meu objetivo 
e maior desafio é fazer uma empresa muito grande, 
um transatlântico, navegar na velocidade de uma 
lancha. Para isso, é preciso trabalhar com um modelo 
ágil, simplificar a governança da companhia para ela 
voltar a ter a mentalidade do fundador, fazer com 

2011
•	 A Companhia 

realiza um 
disputado IPO e 
sua ação se torna 
uma das mais 
populares da Bolsa

2000
•	 Frederico Trajano chega para 

implementar o e-commerce do Magazine

2014
•	 Magazine lança o Luizalabs, marco 

de inovação no varejo brasileiro

2016
•	 Frederico assume 

como CEO da 
empresa; em pouco 
tempo as ações têm 
grande valorização
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A estratégia de longo prazo 
sempre é a melhor para o 
consumidor e para o acionista
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de, por exemplo, fazer o spin-off do e-commerce com 
a rede física ou fazer um IPO só para o e-commerce. A 
estratégia de longo prazo sempre é a melhor para o 
consumidor e para o acionista. 

Também tive sorte porque minha mãe, Luiza, ainda na 
década de 1990, já fazia coisas muito avançadas. Ela 
manteve na companhia uma cultura empreendedora, 
desburocratizada, um pouco mais ágil, com bastante 
autonomia para a ponta. Pude desenvolver meu 
trabalho numa companhia que não só era aberta como 
também estimulava o empreendedorismo e a inovação, 
a fazer diferente e a pensar fora da caixa. Essa cultura 
já existia. Meu desafio foi romper as barreiras entre os 
departamentos, ter objetivos muito claros compartilhados 
por todos na companhia, métricas transparentes e 
objetivas, uma visão de futuro muito nítida e bastante 
accountability. É uma certa volta às raízes.” 

Planos 
“Minha visão sempre foi clara: transformar um varejista 
tradicional numa plataforma digital, com pontos físicos 
e calor humano. Esse plano tem cinco pilares: inclusão 
digital, multicanalidade, marketplace, criação de uma 
cultura digital e digitalização da loja física. É um projeto 
para cinco, seis, sete anos, mas já evoluímos muito mais 
do que imaginei no momento em que assumi. Ainda 
temos algumas coisas para caminhar. Por exemplo, 
lançamos o marketplace no final de 2016. Ainda não 
representa 10% do faturamento do online, mas com 

que todos trabalhem com um propósito comum, e não 
ter um objetivo específico em cada departamento. 
Muitas empresas grandes sofrem do que chamo de 
‘departamentismo’, quando cada departamento é quase 
uma empresa diferente, agindo como se tivesse clientes 
diferentes também. Mas, no final das contas, você tem 
um único cliente, que é o cliente final, e você tem que 
trabalhar para ele.” 

Aposta no digital
“Um dos segredos no mundo dos negócios de hoje é 
começar cedo. Quando você começa cedo, pode errar 
mais. Você aprende mais rápido que os outros, não 
precisa começar caro. Quando você começa tarde, 
tem que começar caro para se recuperar em relação 
ao atraso. Começamos cedo no digital, e com a visão 
correta. Outro segredo é ter paciência e perseverança 
para construir as coisas. Nos Estados Unidos, usa-se 
uma palavra que gosto muito: grit, que significa uma 
persistência muito grande em um objetivo de longo 
prazo. É não se deixar influenciar por modismos e 
tendências de negócios efêmeras. 

Esse é o maior perigo de inovar. Muita gente ainda 
está na fase do modismo. Mas sempre tivemos uma 
visão muito clara de que a melhor maneira de chegar 
ao consumidor brasileiro, pelas características do 
Brasil, é por meio da multicanalidade. Começamos 
a fazer isso em 2000 e fomos muito disciplinados ao 
longo dos últimos 18 anos, sem sucumbir às tentações 

Luizalabs: o núcleo de inovação desenvolveu uma plataforma de social e-commerce em apenas seis meses
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certeza será o principal canal de vendas no futuro. 
A digitalização da loja física também evoluiu muito, 
porém só um pouco mais de 20% das compras online 
são retiradas em loja ou são entregues a partir de lojas. 
Esse número pode chegar a 40%, 60%. A cultura digital 
evoluiu muito, mas sempre existe a oportunidade de 
melhorar, e ainda temos muita coisa para fazer.”

Futuro do varejo
“Quando falo em plataforma digital, me refiro a vários 
momentos e situações. Ela está no device do consumidor, 
no device do vendedor. O computador que tenho na 
loja é uma plataforma digital multicanal, com o ponto 
físico como apoio. Para mim, não haverá mais fronteira 
entre a loja física e o online. Tudo será online. Em alguns 
momentos, online only; em outros momentos, com o apoio 
do ponto físico, para ter uma entrega mais rápida, para 
proporcionar uma experiencia pré-compra. No Brasil, 
dadas as peculiaridades do País, uma experiência online 
only terá muita dificuldade de ser bem-sucedida, porque o 
ponto físico, além de reforçar a confiança do consumidor, 
tem um elemento significativo para uma população que 
prefere ter esse contato físico, esse calor humano.

Também acredito que a tecnologia não pode ser um 
fetiche. Ela deve ser sempre um meio para gerar algum 
benefício. Ela tem que servir para simplificar a vida 
do consumidor. Ele não quer perder tempo, quer ter 
conveniência. A inteligência artificial, a IoT [internet 
das coisas, na sigla em inglês] precisa ser aplicada para 
reduzir a fricção na hora de fazer uma compra. Quando 
você entra no seu app, o que aparece lá tem que ser 
absolutamente relevante. Você não tem que dar três, 
quatro cliques para fazer uma compra. A inteligência 
artificial deve ajudar o consumidor a resolver suas 
demandas totalmente através do app digital, sem falar 
com ninguém, reduzindo o tempo que se perde ligando 
para um call center, por exemplo.” 

Política
“Tenho interesse em entrar na política. Não é um projeto 
para agora. Neste momento, minha mãe e o Marcelo 
Silva [ex-CEO do Magazine Luiza], que já concluíram seu 
ciclo na administração da empresa e estão no Conselho, 
tem como ajudar mais. Mas meu interesse vem do fato 
de que o País ainda têm muita coisa para melhorar e, 
como executivo, empreendedor, gosto muito de ter 
problemas para poder resolvê-los; desafios para poder 
contorná-los. É um País com muita complexidade, 
muita coisa para melhorar e, se você tem a vontade e a 
capacidade, por que não ajudar? O Brasil é um work in 
progress, e, como tal, precisa de gente. As empresas têm 
que se preocupar com seus consumidores, em fazer as 
coisas da maneira correta, têm que ter sustentabilidade, 
têm que ser éticas, têm que crescer, gerar emprego. Mas 
a vida de executivos e empresários não se limita ao papel 
que exercem nas empresas. Acredito que eles têm, sim, 
que assumir certo protagonismo na transformação e na 
melhoria do Brasil.” 

Uma referência 
Minha mãe, sem dúvida. Ela é uma 

líder com características muito 
contemporâneas. O objetivo dela nunca é 
só obter lucro, ela está preocupada com 

toda a cadeia de valor, com o consumidor 
final, com a satisfação dos empregados e 

com o País. 

Uma meta
Transformar o Magazine Luiza numa 

plataforma digital com pontos físicos e 
calor humano.

Uma cidade
Franca. A minha cidade.

Uma paixão
Meus filhos. E o Corinthians.

Um filme
Gosto muito de Os Intocáveis [dir. Brian 

De Palma]. Me lembra muito a situação do 
Brasil de hoje. Com uma equipe pequena 
[o agente do FBI Eliot Ness, interpretado 
por Kevin Costner], conseguiu desmontar 

um esquema enorme de corrupção 
enfrentado pela comunidade de Chicago. 
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A retomada do otimismo dos consumidores 
brasileiros é uma boa notícia para o 
varejo, mas ela vem acompanhada de 
mais exigências, como monitoramento 
e agilidade na entrega de produtos 
comprados por meio digital

pesquisa

A exigência é 
comodidade 

Sete em cada dez consumidores brasileiros 
esperam aumentar ou pelo menos manter 
seus gastos pessoais em 2018. Essa era a 
notícia que vinha sendo ansiosamente 
esperada pelo mercado nos últimos anos. Mas 

essa relativa retomada de confiança veio acompanhada 
de um perfil de consumidor mais conectado e exigente. E 
a palavra de ordem dos brasileiros que desejam consumir 
atualmente é uma só: comodidade.

Essas foram algumas das tendências identificadas pela 
Global Consumer Insights 2018, pesquisa divulgada em 
abril pela PwC Brasil. “Após alguns anos de incerteza 
econômica e contenção de gastos pelos consumidores,  
o momento é ideal para que as empresas entendam 
exatamente por quais serviços os clientes estão dispostos 
a pagar”, afirma Ricardo Neves, sócio e líder de Varejo e 

Consumo da PwC Brasil, responsável pela pesquisa. 

O estudo é realizado desde 2010 para acompanhar o 
comportamento dos consumidores e tinha, até este ano, 
o nome de Total Retail. A mudança no título da pesquisa 
reflete um cenário em que não há mais diferenças 
significativas entre os papéis de varejistas, fabricantes, 
fornecedores e empresas de TI. Os clientes buscam 
soluções, bom atendimento, preço competitivo, fatores 
que cada vez mais independem de quem faz a entrega 
do produto final.

Para atender esse consumidor exigente e aproveitar o 
potencial de crescimento das vendas, as empresas 
precisarão fazer uso de um amplo leque de novas 
ferramentas e tecnologias para melhorar a experiência de 
compra, segundo Ricardo Neves. A principal e mais 

10 ceo pesquisa
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Quando perguntados sobre a economia de seus países em 2018, os entrevistados demonstraram maior otimismo 
em relação a 2017 – principalmente no caso do Brasil. Isso se reflete no desejo de aumentar os gastos pessoais

FONTE: Global Consumer Insights Survey 2018 (PwC)

Um consumidor com mais confiança na economia

32%
41% 6%

49%

28%

20%

3%
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Loja da Amazon, em Seattle (EUA): os ambientes físicos serão extensão das plataformas de compra online, tendência que deve chegar ao Brasil

Global Brasil

Igual a 2017 Não seiMelhor que 2017 Pior que 2017

21%
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Dois terços dos entrevistados 
pagariam mais caro para 
receber a compra de maneira 
mais rápida

Ricardo Neves, sócio da PwC Brasil e líder da área de Retail: 
as empresas de varejo devem enxergar as novas demandas de seus clientes

disruptiva delas é a inteligência artificial, que já vem 
transformando o modo como as empresas atendem 
pedidos, solicitações e reclamações dos consumidores, mas 
que também abre um novo horizonte de possibilidades 
para ofertas personalizadas de produtos e serviços.

A otimização da logística de entrega é outro fator 
determinante para os compradores, ainda de acordo 
com a Global Consumer Insights 2018. O levantamento 
da PwC aponta que a possibilidade de monitorar a 
entrega do produto adquirido é o serviço mais desejado 
entre os consumidores brasileiros. 

Praticamente dois terços dos entrevistados mostraram-se 
dispostos a pagar mais caro para receber a compra de 
maneira mais rápida – ou até no mesmo dia. “Por mais 
que o Brasil enfrente um forte nó logístico que não 
pode ser solucionado apenas pelas varejistas, as 
empresas devem se reinventar para atender a essas 
demandas de agilidade no recebimento do produto”, 
acrescenta Ricardo Neves. 

Venda online continua crescendo
Segundo a pesquisa, as empresas que quiserem 
aproveitar essa onda de otimismo devem aproveitar o 
interesse cada vez maior dos consumidores em fazer 
compras online. A conectividade por meio de 
dispositivos móveis é crescente: em 2014, cerca de 20% 
dos entrevistados brasileiros não tinham celular nem 
smartphone. Em 2017, esse índice caiu para 1%. Ao 
mesmo tempo, 41% dos consumidores ouvidos no 
Brasil realizam atualmente compras por meio de 
smartphones e 30% por tablets. Em 2013, apenas 15% e 
20% dos consumidores, respectivamente, afirmavam 
utilizar esses canais para compras.  

No início da década, quando a compra online começou 
a ganhar força no Brasil e os principais produtos 
adquiridos eram celulares, livros e equipamentos 
eletrônicos, por exemplo. Agora, o brasileiro está 
adotando hábitos já comuns em outros países, como a 
compra de alimentos pela internet. Cerca de 58% 
desejam receber em casa os alimentos comprados, 
praticamente o mesmo índice da China, que abriga a 
maior população do mundo. Vale lembrar que a venda 
de produtos “tradicionais” pela internet seguiu 
aquecida nos últimos quatro anos, crescendo uma 
média de 15% entre 2013 e 2017. 
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Entenda os principais indicadores da pesquisa

Entrevistas realizadas online entre agosto e outubro de 2017.

Global Consumer Insights

Ouviu 

22 mil 
pessoas, sendo 

mil no Brasil

Em 

27 países
Disponibilizada em 

19 idiomas
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Investimento no combate às fraudes
O mercado de crédito brasileiro também voltou a crescer, 
após alguns anos de retração. “Existe um espaço enorme 
em toda a América Latina para essa expansão, embora o 
Brasil esteja em um patamar superior ao da maioria dos 
demais países da região. Enquanto aqui o mercado de 
crédito responde por cerca de 50% do PIB, no México é 
menos de 20%, por exemplo”, afirma José Luiz Rossi, 
CEO da Serasa Experian.

Um dos impulsionadores dessa confiança dos consumidores 
é o grau de segurança das compras online. Pelo menos 55% 
dos consumidores não se importam com o monitoramento 
de seus hábitos de consumo e histórico de compras se isso 
servir para aumentar a oferta de produtos. “É evidente que o 
brasileiro privilegia mais a conveniência do que a segurança 
na hora de fazer uma compra online, mas as empresas não 
podem se descuidar. No Brasil, ocorre uma tentativa de 
fraude por CPF a cada 16 segundos e isso exige 
investimentos cada vez maiores no reforço da segurança 
para que seus clientes não fiquem tão expostos a fraudes”, 
completa Rossi. Sua percepção é exemplificada por dados 
da pesquisa da PwC: em 2014, 47% dos consumidores 
mostravam preocupação com a segurança ao comprar via 
smartphone, índice que caiu para 29% em 2017. 

José Luiz Rossi, CEO da Serasa Experian: o investimento no combate às fraudes em compras 
online ainda é um desafio para as empresas brasileiras

No Brasil 
o mercado 
de crédito 
responde por 
cerca de 50% do 
PIB, no México é 
menos de 20%
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Adaptação das lojas físicas
Diferentemente do que se poderia concluir devido ao 
crescimento acelerado das plataformas de comércio 
digital, os ambientes tradicionais de compra não 
deverão acabar – pelo contrário, os dados apontam 
que 2018 assistirá ao primeiro crescimento nas vendas 
das lojas físicas no Brasil desde 2013, quando  
61% dos entrevistados afirmaram realizar compras 
presenciais. Em 2017, a modalidade foi utilizada  
por 55% dos consumidores.

A tendência é que esses espaços se transformem numa 
extensão do ambiente virtual, com uma ênfase maior 
na experiência do consumidor, como já vêm fazendo 
empresas como Apple, Microsoft e Amazon, que 
investem em lojas físicas de alto padrão.

Entre os entrevistados brasileiros, 64% estão satisfeitos 
com a possibilidade de percorrer os corredores de lojas 
de forma rápida e conveniente, 62% querem encontrar 
vendedores com nível profundo de conhecimento e 
61% sentem-se satisfeitos com logins rápidos e simples 
no Wi-Fi das lojas físicas, o que aponta para uma 
necessidade dos varejistas de aprimorar o atendimento 
tradicional nos estabelecimentos.
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Produto do século 20, o automóvel está deixando de ser 
um bem de consumo para se tornar apenas um dos meios 
de mobilidade. Junto com a chegada dos carros elétricos e 
autônomos, essa mudança impactará significativamente a 
vida das pessoas e a economia global

H á pouco mais de um século, Henry 
Ford lançava as bases da indústria 
moderna com a implantação da linha 
de montagem em sua fábrica em 
Highland Park. A solução pensada para 

a produção de veículos transformaria a manufatura 
global e colocaria a indústria automobilística na 
dianteira das evoluções tecnológicas em todo o 
mundo: o carro estaria por décadas no centro das 
transformações globais. A invenção de Ford foi 
responsável por orientar o desenvolvimento de 
matrizes energéticas, a mobilidade de pessoas e a 
logística das cidades. Hoje, esse espaço é ocupado 
por outro produto, que também trouxe mudanças 
disruptivas e reorienta a produção global: os 
smartphones. A mobilidade não depende mais de uma 
concessionária. Está à distância de um clique.
 
Estamos assistindo à transição dos automóveis do papel 
de bens de consumo duráveis para serviços à palma da 
mão do consumidor. Essa jornada, no entanto, ocorre 
numa velocidade muito maior do que a expansão da 
linha de produção de Ford. Entender o impacto e o 

caminho dessas transformações é o desafio que está 
posto para as montadoras e sua cadeia de valor. “Esse 
cenário vai se aprofundar nos próximos anos. Serão 
necessários grandes investimentos em toda a cadeia, 
desenvolvimento de novos produtos e serviços de ciclos 
mais curtos, que possam acompanhar as rápidas 
mudanças do usuário”, avalia Marcelo Cioffi, sócio e 
líder do setor Automotivo da PwC Brasil.
 
Para entender o presente e antecipar os desafios dos 
próximos anos, a PwC elaborou o estudo global Five trends 
transforming the Automotive Industry com o diagnóstico 
de cinco tendências para os carros e para a mobilidade em 
2030: eles serão eletrificados, autônomos, 
compartilhados, conectados e atualizados anualmente.
 
A análise mostra que o compartilhamento de veículos, 
combinado com o avanço dos carros elétricos, vai aumentar 
a quilometragem individual dos usuários. Nos Estados 
Unidos e na Europa, por exemplo, a quilometragem média 
percorrida por cada indivíduo deve crescer 23% e 24%, 
respectivamente. Na China, o salto será ainda maior: 183% 
de expansão nos quilômetros rodados individualmente.
 

ensaio

Carro, o seu 
próximo serviço
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Carro do futuro: 
sob demanda e com propriedade compartilhada

Compartilhamento tornará veículos mais acessíveis, seguros e baratos

FONTE: Five trends transforming the Automotive Industry (PwC)
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Autônomo
Sem intervenção humana, 
os veículos autônomos vão 

redefinir o uso de plataformas 
de mobilidade individuais, 
permitindo produtividade 
(trabalho, estudo e lazer) 

durante o trajeto dos usuários. 
Mais acessível: os usuários 

não precisarão de uma 
carteira de habilitação

Compartilhado
O compartilhamento de 

viagens (com condutor ou 
em carros autônomos) vai 
diminuir a necessidade de 

veículos individuais.  
O carro não precisará mais 

ser comprado, já que o 
usuário poderá pagar pelo 
uso em pequenas quantias

Eletrificado
Veículos híbridos que 
combinam motor a 

combustão com motor 
elétrico vão reduzir 
a emissão de gases 
poluentes, aliando 

mobilidade às demandas 
globais de sustentabilidade 

Conectado
Carros serão interligados 
com a infraestrutura de 

transporte, como semáforos, 
radares e mapas da cidade 

e, ainda, conectados entre si, 
fornecendo dados em tempo 

real para as operadoras 
dos veículos

Atualização anual
As facilidades de mobilidade propiciadas 

pelo compartilhamento vão aumentar 
a quilometragem média percorrida por 

indivíduos e veículos. A consequência, serão 
carros com ciclos de vida mais curtos, que 

precisarão integrar desenvolvimento de 
hardware e software anualmente  
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Empresas poderão desenvolver 
novos modelos de negócios 
baseados em carros autônomos  
e compartilhamento

Marcelo Cioffi, sócio da PwC Brasil: o compartilhamento e os carros autônomos 
vão ampliar a mobilidade e as pessoas poderão optar por morar longe do trabalho
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Para chegar às conclusões do estudo, a PwC comparou 
como as megatendências globais (deslocamento do 
poder econômico global, mudanças demográficas e 
sociais, urbanização acelerada, avanços tecnológicos e 
mudanças climáticas e escassez de recursos) impactam 
os países e as pessoas ao redor do mundo. Aplicadas à 
indústria automobilística, elas significam mais 
mobilidade, inclusão e uma profunda remodelação no 
consumo e no transporte de pessoas. “Quando olhamos 
para 2030, no centro das transformações está o usuário, 
que terá acesso a diferentes meios de transporte, como 
veículos autônomos e carros compartilhados. São 
pessoas que hoje utilizam apenas o transporte público ou 
o próprio carro e vão migrar para modais mais simples e 
baratos”, avalia Cioffi. Isso impactará o tamanho da frota 
de veículos e também terá consequências na vida útil dos 
carros. Compartilhados, eles rodarão mais horas por dia 
e precisarão ser trocados num prazo menor. “Será um 
momento para a indústria automobilística que não vimos 
na história recente”, acrescenta.
 
Híbridos vs. elétricos
Diferentemente dos carros 100% elétricos, os veículos 
eletrificados, ou híbridos, combinam motor a combustão 
com motor elétrico, tecnologia que deve se espalhar pelos 
grandes centros urbanos de todo o mundo nos próximos 
anos. De acordo com Cioffi, o modelo dos carros híbridos  
facilitará a transição e a organização das cidades para os 

O que esperar da mobilidade em 2030
Usuários deixarão de ser compradores diretos de veículos para se tornarem consumidores de serviços de mobilidade em modelos                                privados e compartilhados

FONTE: Five trends transforming the Automotive Industry (PwC)

Um em cada três
quilômetros de tráfego no 
mundo será rodado em 
veículos compartilhados 

10%
de aumento nas 
vendas de carros 

novos para a Europa

80 milhões 
de veículos 

é a queda prevista na 
frota de veículos para o 

continente europeu 

40%

da quilometragem 
percorrida na Europa 

deverá ser realizada em 
veículos autônomos
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Paulo Veras, fundador da 99: a mobilidade no futuro terá mais opções 
para a última milha de trajeto, incluindo bicicletas e patinetes
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O que esperar da mobilidade em 2030
Usuários deixarão de ser compradores diretos de veículos para se tornarem consumidores de serviços de mobilidade em modelos                                privados e compartilhados

20%
é o crescimento 
esperado nas 

vendas de carros 
novos nos EUA

dos consumidores 
na China, nos EUA 
e na Europa serão 

considerados modernos 

38%

25%
do orçamento de P&D 

investidos em aplicativos 
de software resultará em 
crescimento robusto para 

as empresas

10%
da frota de veículos 
será formada por 
carros autônomos 

nos EUA

A mobilidade urbana, 
segundo um “unicórnio”
Fundador da 99, Paulo Veras é responsável por transformar 
a startup no primeiro “unicórnio” brasileiro com a venda do 
controle acionário da empresa para a chinesa Didi Chuxing, 
atingindo o valor de mercado de US$ 1 bilhão.
 
CEO Brasil - Como será o futuro da mobilidade urbana?
Paulo Veras - Muito diferente do passado e do presente. As 
pessoas terão à disposição opções mais baratas e confortáveis, ao 
mesmo tempo menos poluentes e mais sustentáveis para as 
cidades. O motor a combustão será substituído pelo elétrico, os 
carros serão autônomos e com zero emissão. Teremos mais carros 
compartilhados e, portanto, menos veículos nas ruas, o que trará 
imensos benefícios como diminuição do trânsito e retorno de 
espaços viários para a população.

Quais são os maiores desafios hoje para as organizações 
que atuam na indústria de transportes e logística? 
O principal desafio será lidar com mudanças profundas de tecnologia 
e modelos de negócios nesta próxima década. Haverá mais 
compartilhamento e menos compra de ativos por parte do usuário 
final. A cadeia toda mudará. A indústria terá que se adaptar, oferecer 
soluções mais convenientes e aderentes ao desejo dos consumidores.

Como as empresas podem utilizar as startups em seus 
negócios? Para as startups essa é uma boa estratégia?
Pode ser uma boa estratégia para ambos os lados, mas em geral é 
difícil essa parceria funcionar. Startups produzem os novos modelos, 
têm dificuldade em se encaixar nos antigos, por vezes as empresas 
tradicionais acabam “matando” as startups que adquirem. As 
empresas tradicionais têm grande base de usuários e muito acesso a 
capital, que, no caso das startups no Brasil, é bastante escasso.
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Usuário no centro 
das mudanças

Perfis diferentes de consumidor vão 
impulsionar o desenvolvimento de soluções 

de mobilidade 

Modernos 
• Usam smartphones e 

aplicativos de transporte

• Estilo de vida exige visão pragmática 
de carros como transporte

• Integração entre meios de transporte 
(carro, transporte público, bicicleta)

• Preferem opções de mobilidade que não 
envolvam um carro próprio 

Transitórios
• Usam alternativas, como o 
compartilhamento de carros

• Ainda preferem ter um carro por razões de 
conforto, status social e flexibilidade

• Estão abertos a novas alternativas 
de mobilidade

Tradicionais
• Mobilidade é sinônimo de carro próprio

• Não estão interessados em conceitos 
inovadores de mobilidade

• Preferem o carro por motivos 
de flexibilidade e conforto

• Propriedade do carro expressa status social

carros elétricos: “Com o carro elétrico você precisa ter uma 
tomada na garagem do trabalho ou do prédio residencial e 
não está claro como nem quem pagará essa conta. Existe 
uma estrutura rígida e com o híbrido é muito mais fácil 
fazer essa transição. É por isso que temos hoje mais veículos 
híbridos do que elétricos, mas essa transição não significa 
que os híbridos vão sumir. São tecnologias que podem 
coexistir perfeitamente”, avalia. 

Com investimentos pesados nas novas tecnologias, a 
Volkswagen encomendou em maio US$ 48 bilhões em 
baterias elétricas. A empresa espera até 2020 
comercializar mais de 25 novos modelos de carros 
elétricos e, em 2025, vender 3 milhões deles por ano. 
Para a Europa, a expectativa da PwC é que 55% de todos 
os veículos vendidos sejam híbridos em 2030. 

No Brasil, de acordo com dados da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), foram 
vendidos 3.296 veículos híbridos e elétricos em 2017. Já na 
comparação entre o primeiro trimestre de 2018 e o mesmo 
período de 2017, o crescimento nas vendas é de 58,9%. O 
número, no entanto, equivale a apenas 0,2% dos veículos 
licenciados no País no período. Para o sócio da PwC, 
embora a comercialização da tecnologia ainda seja tímida, 
há um enorme potencial para os carros híbridos e elétricos 
no Brasil. “Somos um dos principais mercados da Uber, um 
dos países no mundo mais conectados à internet e temos 
grandes demandas de mobilidade. O Brasil tem mercado e 
nosso consumidor tem as mesmas necessidades dos 
consumidores em outros países”, explica Cioffi.
 
Novos modelos de negócios
Com carros autônomos, compartilhados, frotas menores 
e novos entrantes, o cenário para a indústria 
automobilística é desafiador, traz riscos disruptivos às 
organizações, mas também oportunidades para novos 
modelos de negócios, e as oportunidades virão das 
mudanças nos hábitos de consumo.
 
A PwC estima que a frota de veículos na Europa terá uma 
redução de 25% em 2030. Nos EUA, a queda prevista é 
de 22%, para 212 milhões de veículos em circulação.  
A frota menor, no entanto, não significa redução nas 
vendas das empresas. A análise mostra que a maior 
utilização dos carros com o compartilhamento de 
viagens aumentará as vendas de veículos. Nos EUA, a 
expectativa é aumentar em 20% a comercialização de 
novos automóveis. 
 
A integração desses formatos de mobilidade dependerá de 
alterações legislativas, nova infraestrutura de energia e 
aprimoramento na coleta e no tratamento de dados. Essas 
transformações impactarão o conceito de vida nas cidades 
e, mais uma vez na história, a indústria automobilística 
terá papel fundamental em ressignificar a mobilidade e 
promover mudanças econômicas globais. 

FONTE: Five trends transforming 
the Automotive Industry (PwC)
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Edgar D’Andrea, sócio e líder de Cibersegurança e Privacidade da PwC Brasil

U ma nova era para a privacidade de 
dados teve início em maio deste ano 
com a entrada em vigor do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados da União 
Europeia (GDPR, na sigla em inglês). A 

lei trouxe mudanças profundas para as empresas e suas 
estratégias de negócios ao ressignificar o entendimento 

sobre quem é o proprietário dos dados dos cidadãos. 
Para as organizações, a legislação europeia determina 
que é necessário o consentimento dos indivíduos para 
quaisquer operações de tratamento de dados e que a 
linguagem para essa comunicação deve ser “concisa, 
transparente, inteligível e facilmente acessível”.  
O indivíduo pode ainda requerer a exclusão, a alteração 

Mudanças promovidas pela nova legislação europeia de proteção de dados impactam 
o poder público e a iniciativa privada em todo o mundo, inspirando e acelerando a 
aprovação de projetos de lei equivalentes em muitos países, como o Brasil. Um passo 
importante para aumentar a credibilidade do ambiente de negócios

artigo

Privacidade e confiança 
nas instituições

Proteção de Dados: as novas regras da União Europeia e da legislação brasileira inauguram uma nova era para o tratamento de informações dos cidadãos
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ou a portabilidade de suas informações. Com isso, o 
GDPR criou a necessidade de um novo tipo de profissional 
dentro das empresas, o diretor de proteção de dados  
(ou DPO, data protection officer), e serviu para acelerar a 
aprovação de legislações equivalentes ao redor do mundo.

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 
inspirada em linhas específicas do GDPR, disciplina a 
coleta e o tratamento de informações dos indivíduos, 
especialmente em meios digitais, como dados pessoais 
de cadastro ou até mesmo textos e fotos publicadas em 
redes sociais. São objeto da lei dados pessoais que possam 
isoladamente ou em seu conjunto identificar uma pessoa, 
assim como dados sensíveis de um indivíduo, entre eles 
registros de raça, opiniões políticas, crenças, condição de 
saúde e características genéticas.

A norma garante direitos aos titulares dos dados e 
define obrigações para organizações do setor público e 
da iniciativa privada que coletam, tratam e distribuem 
dados pessoais no Brasil ou, mesmo, que coletam no Brasil 
e tratam fora do país. Obriga, por exemplo, a oferta de 
opções para a portabilidade de dados e a possibilidade de 
o indivíduo visualizar, corrigir e excluir dados pessoais. A 
fiscalização e auditoria de cumprimento da lei brasileira 
contarão com um órgão regulador que poderá aplicar 
uma série de sanções, incluindo multa de até 2% do 
faturamento da empresa envolvida, com limite de R$ 
50 milhões, além de bloqueio ou eliminação dos dados 
tratados de maneira irregular e suspensão ou proibição do 
banco de dados ou da atividade de tratamento. Esse órgão 
fiscalizador será criado por meio de um projeto específico 
enviado pelo Poder Executivo. 

O conjunto de deveres e direitos, no entanto, 
não envolve apenas as práticas de analytics ou o 
armazenamento de dados pessoais e sensíveis: tanto 
a lei brasileira como o GDPR são sobre a confiança 
dos indivíduos nas instituições. Em uma economia 
orientada por dados, privacidade, segurança e 
confiança são conceitos interligados e vitais para a 
sociedade e, consequentemente, para os negócios. 
Assim, consumidores não devem ter de optar por um 
ou dois desses requisitos na hora de utilizar ou adquirir 
serviços ou produtos. Da mesma forma, as empresas 
que melhor atenderem a essas demandas estarão à 
frente na corrida pela confiança do consumidor.

De fato, a 21a Global CEO Survey, da PwC, revela que, 
no Brasil, 59% dos CEOs acreditam que as ameaças 
cibernéticas atrapalham as perspectivas de crescimento 
dos negócios. Globalmente, 87% desses líderes dizem  
que estão investindo em segurança cibernética para 
criar confiança nos clientes. Dados como esses mostram 
que a segurança de dados não é mais um assunto 
dos profissionais de tecnologia da informação, mas é 
fundamental para a estratégia das empresas e, por isso, 
está no radar dos CEOs e dos conselhos das organizações. 

Princípios fundamentais 
de privacidade

FONTE: PwC UK

Direito de acesso: 
informações sobre os dados pessoais 
armazenados devem ser fornecidos  
aos cidadãos

Direito à retificação: 
dados incorretos devem ser corrigidos

Direito de ser esquecido: 
dados pessoais podem ser apagados caso 
não atendam mais ao propósito original

Direito à portabilidade  
de dados: 
cidadãos podem solicitar cópias 
de dados pessoais

Terceiros: 
o processamento de dados por terceiros 
deve ser regido por contrato

Diretor de proteção  
de dados: 
responsável pela proteção de dados 
da empresa

Agilidade: 
comunicação imediata em caso 
de violação de dados 

Considerados nas legislações de proteção 
de dados da União Europeia e do Brasil

Na esteira dessas transformações regulatórias, o Banco 
Central do Brasil (Bacen) tornou pública recentemente 
a Resolução no 4.658 [veja quadro na página ao lado], 
que estabelece a obrigação de uma política de segurança 
cibernética e os requisitos para a contratação de serviços 
de processamento e armazenamento de dados, e de 
computação em nuvem para as instituições financeiras. 

Adaptação
A União Europeia, por que não dizer o mundo, teve dois 
anos de prazo para se adaptar às exigências do GDPR. 
A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil estipula 
18 meses e, portanto, exige que organizações do setor 
público e da iniciativa privada iniciem de imediato a 
jornada para a criação de um programa de privacidade 
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e proteção de dados. No caso do Bacen, o prazo do 
plano de adequação é de 180 dias e o de aprovação da 
política cibernética de um ano. Para atender a estas 
exigências as empresas devem analisar, por exemplo: 
quais informações pessoais a empresa trata e com que 
propósito; onde estão armazenadas; qual o ciclo de 
vida desses dados nos processos da organização; quais 
sistemas e tecnologias suportam esses processos; o que 
determina a lei e a que riscos estamos expostos.

Edgar D’Andrea, sócio da PwC Brasil: o desafio das empresas é ter um marco 
situacional de exposição aos princípios da nova lei, considerando a fragmentação 
no tratamento de dados pessoais nos processos e sistemas
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O GDPR, a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais do Brasil e a resolução 
do Bacen são oportunidades para as 
organizações públicas e privadas  
que desejam melhorar a gestão dos 
riscos cibernéticos

Banco Central do Brasil cria regras de segurança cibernética 
e de proteção de dados para instituições financeiras
Resolução no 4.658 prevê a criação de políticas de segurança cibernética e computação em nuvem 

Designação de diretor
 Responsável pela política 
de segurança cibernética

Plano de ação  
Empresas devem ter estratégia 

e resposta a incidentes

Compartilhamento de informações 
Incidentes devem ser reportados para 

outras instituições

Prestadores de serviços em nuvem  
Contratos devem ter cláusulas mínimas com 
adoção de práticas de governança corporativa

Definição de prazos  
Para designação, aprovação, adequação, 
comunicação e emissão de relatório anual

Força tarefa 
Instituições devem identificar lacunas de 
segurança e apresentar planos de ação

Instituições

FONTE: Banco Central

O diagnóstico situacional é fundamental para que 
as empresas não apenas ajustem seus processos, 
tecnologias e cultura organizacional às novas legislações 
como também obtenham o máximo de oportunidades 
para seus negócios, alinhando suas organizações para a 
conformidade, gerenciando estrategicamente os riscos 
cibernéticos, pensando em proteção de dados desde a 
concepção dos modelos de negócios digitais (conceito de 
privacy by design) e, ainda, potencializando a relação de 
confiança com a sociedade. 

Privacidade e segurança de dados são assuntos que vieram 
para ficar nas organizações e serão conceitos a cada dia 
mais monetizados e, portanto, com impacto direto nos 
modelos de negócios e nas estratégias das empresas. 

No Brasil e no mundo, a PwC tem participado e 
fomentado o debate sobre os desafios atuais e futuros 
da privacidade de dados, buscando soluções para as 
instituições que desejam construir relações de confiança 
duradouras em uma sociedade cada vez mais digital. 
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case

De olho  
no futuro

I naugurado em 1944, o Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São 
Paulo se tornou um centro de 
excelência em ensino, pesquisa e 

assistência no setor de saúde. O HC, como 
é conhecido popularmente, é na verdade 
um grande complexo hospitalar, formado 
por 10 institutos e 60 laboratórios, que 
oferecem mais de 2,5 mil leitos a pacientes 
do SUS e do setor privado. Faz mais de 650 
atendimentos de urgência todos os dias, 
além de 124 mil consultas laboratoriais e 
4,2 mil cirurgias a cada mês.

Pouco mais de sete décadas depois de sua 
fundação, a instituição paulista enxergou 
o momento ideal para se reinventar, 
otimizar seus processos e melhorar o 
atendimento ao público final por meio 
de investimento em inovação. Para isso, 
contou com o apoio da PwC para criar 
um núcleo de inovação tecnológica 
praticamente do zero, ao longo de 2017.

“Foi preciso realizar um diagnóstico sobre 
os pontos que poderiam ser modernizados 

na instituição, com a definição de métricas. 
A partir disso, definimos os processos que 
deveriam ser transformados, sempre com o 
objetivo torná-los uma referência nacional 
para a área de saúde”, explica David 
Morrell, sócio da PwC Brasil e líder do 
projeto. “O incentivo ao empreendedorismo 
por meio de incubadoras e aceleradoras, 
a criação de patentes e a capacitação de 
colaboradores se mostraram os melhores 
caminhos para isso”, acrescenta.
 
O projeto foi implementado em duas fases. 
A primeira durou cerca de dois meses 
e, além de um relatório de diagnóstico, 
levantou sugestões de como catalisar e 
fomentar ideias inovadoras para aprimorar 
a assistência, o ensino e a pesquisa, 
conectando pessoas e instituições públicas 
e privadas. 

Foram ouvidos os principais stakeholders, 
incluindo o corpo docente do HC, para 
mapear os principais gaps de inovação 
presentes na instituição. A PwC se valeu do 
seu networking global de pesquisas sobre o 
tema e de projetos semelhantes em outros 

Hospital das Clínicas investe em núcleo de 
inovação tecnológica e incubadora de startups 
para estimular o empreendedorismo, a 
eficiência e a capacitação na área da saúde
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Vista aérea do Hospital das 
Clínicas, em São Paulo: a 

instituição aposta em startups 
na área de saúde
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David Morrell, sócio da PwC: o incentivo ao empreendedorismo e a 
capacitação de colaboradores foram o melhor caminho
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setores para estimar o impacto que a inovação tem no 
setor de healthcare e qual seria esse impacto no caso do 
HC. O relatório também definiu as características dos 
executivos e analistas que deveriam compor o núcleo 
de inovação.

Foco no digital
Em seguida, os responsáveis pelo projeto no HC deram 
início às mudanças propostas. Na parte administrativa 
os resultados positivos foram rápidos, como a 
digitalização da gestão logística de medicamentos 
 e materiais. Isso permitirá a realocação de  
150 colaboradores para o atendimento.

Além disso, foram mapeadas 200 linhas de pesquisas 
acadêmicas de destaque em andamento no complexo 
do Hospital das Clínicas. Até o momento, quatro 
delas caminham para formação de startups que darão 
continuidade aos projetos. A ideia é que ainda em 2018 
sejam anunciados ao mercado serviços inovadores na 
área de saúde, sempre mantendo o “DNA do HC”. 
 “A criação desse ecossistema, além de servir ao setor 
de healthcare em todo o Brasil, trará sustentabilidade 
e eficiência para a operação da instituição, uma vez 
que será um hub de novos investimentos em inovação 
dentro do HC”, comenta Marco Bego, diretor de 
Inovação, Logística e Engenharia do HC.

O Hospital das Clínicas em números
Instituição vinculada à Faculdade de Medicina da USP é referência em saúde pública há 74 anos

60
laboratórios

650
atendimentos 

diários de 
urgência

10
 institutos

4,2 mil
cirurgias 
por mês

124 mil
consultas 

laboratoriais 
por mês

2,5 mil
leitos 

hospitalares

Totens de reconhecimento 
facial agilizam a liberação 
de acompanhantes de 
pacientes no HC
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A estruturação do núcleo de inovação tem um objetivo 
de longo prazo: melhorar o atendimento aos pacientes. 
Já é possível observar algumas melhorias, como a 
implementação de totens de reconhecimento facial para 
facilitar o acesso dos acompanhantes dos pacientes. 
“Antes, o credenciamento dos acompanhantes levava de 
20 a 25 minutos para ser finalizado, e isso fazia com que o 
paciente tivesse que esperar para ser internado. Com esses 
totens, o reconhecimento e o acesso dos acompanhantes 
já cadastrados são imediatos”, completa Marco Bego. 

A parceria entre a PwC e o HC para o desenho e a 
implementação do núcleo de inovação, com a definição 
de áreas e metas estratégicas, também foi fundamental 
para garantir o engajamento do corpo de funcionários da 
instituição pública, de acordo com Eliane Kihara, sócia 
da PwC Brasil e líder do setor de Saúde. “O projeto foi 
muito bem-sucedido, pois conseguimos compreender o 
contexto político do HC e convencer seus colaboradores a 
embarcar nessa implementação”, observa Eliane. “Além 
dos resultados já vistos, a tendência é que o projeto siga 
com novos resultados positivos ao longo de 2018.” 

Inovação é tendência
A criação de núcleos de inovação por instituições 
públicas e privadas é uma tendência observada nos 
últimos anos. Em São Paulo, surgiram alguns exemplos 
de centros de inovação voltados para o fomento de 
negócios e da interatividade empresarial. O Cubo, 
por exemplo, é um destes núcleos criado em 2015 
por meio da parceria entre o Itaú Unibanco e o fundo 
de investimentos Redpoint eVentures. A tendência 
para 2018 é de crescimento no número de startups 
incubadas diante do sucesso notado nos últimos anos. 

Na área de saúde, esse tipo de prática ainda é recente 
no Brasil, mas o setor de healthcare é um dos mais 
promissores quando o assunto é inovação por startups, 
e algumas delas já começam a se destacar. Os sistemas 
de atendimento clínico de baixo custo, por exemplo, 
como Dr. Consulta, GlobalMed, Doutor Agora e 
Consulta do Bem, oferecem agendamento facilitado de 
consultas para procedimentos de baixa complexidade 
na rede privada, e têm atraído a atenção de usuários 
nas grandes cidades. Mais antigo deles, aberto em 
2011, o Dr. Consulta acaba de inaugurar um centro de 
inovação e pesquisa em São Paulo.

No exterior, são inúmeras as startups – algumas com 
o apoio de grupos de investimento e até de grandes 
indústrias farmacêuticas – que atuam para solucionar 
desde os mais corriqueiros até os mais complexos 
desafios da saúde mundial. No Canadá, uma empresa 
chamada Self Care Catalysts aposta na troca de 
informações de usuários por meio de um aplicativo 
com geolocalização – mesmo conceito do Waze – 
para monitorar informações médicas relevantes, 
como sintomas e comportamento de pacientes, e 
acompanhar os resultados de testes clínicos. Já a 
Procyrion, startup baseada em Houston, nos EUA, 
está desenvolvendo uma bomba ventricular mais fina 
que um lápis para ajudar pessoas com insuficiência 
cardíaca que já não respondem ao tratamento com 
medicamentos convencionais. 

Entender o contexto 
político da instituição 
foi fundamental para 
conseguir o engajamento 
dos funcionários

Eliane Kihara, sócia da PwC: o projeto deve seguir com bons resultados 
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O ano de 2008 impactou o mundo dos 
negócios. A crise do subprime e a falência 
de instituições financeiras nos Estados 
Unidos e na Europa afetaram a economia 
global, não poupando um de seus maiores 

centros de negócios: The City of London, principal centro 
financeiro do Reino Unido. 

As consequências da recessão iniciada há dez anos ainda 
estão presentes nas estatísticas econômicas de diferentes 
países, mas um indicador “invisível” e de grande 
importância para os negócios está na mira do  
690 o Lord Mayor do centro financeiro britânico, 
Charles Bowman: a confiança nos negócios.

Instituído em 1189, o Lord Mayor of The City of London – 
cargo que não deve ser confundido com o de prefeito de 
Londres, eleito por voto direto pela população para governar 
a metrópole – tem a missão de representar os serviços 
financeiros e profissionais da City de Londres. Mas Bowman, 
que é sócio da PwC e está na função desde novembro 
de 2017, acredita que a reconstrução do ambiente de 
negócios ultrapasse os interesses do mercado. “A confiança 
não é apenas relevante para os serviços financeiros, ela é 
agora um problema global. O programa de confiança nos 
negócios que lideramos é sobre o desenvolvimento de um 
legado de mais confiança na sociedade’’, afirmou Bowman, 
em visita recente a São Paulo.

O executivo lidera uma iniciativa chamada  
Business of Trust, com o objetivo de aumentar a 
confiança nos serviços financeiros e profissionais do 
Reino Unido. Para isso, iniciou uma consulta pública à 
sociedade com princípios que podem ajudar a restaurar 
valores de confiança e verdade nas instituições. Mas 
Bowman tem ido além, percorrendo o mundo para 
ouvir de diferentes pessoas, em diferentes culturas e 
profissões, como construir a confiança nos negócios. 

De acordo com a edição 2018 do Edelman Trust 
Barometer, no Reino Unido, 43% da população confia 
nos negócios. Entre os mais jovens a porcentagem é 
menor: apenas 38% desses britânicos confiam nas 
companhias. O mesmo estudo mostra o Brasil entre os 
seis países com maiores quedas no nível de confiança. 
Em apenas um ano, a porcentagem de pessoas no Brasil 
que confiam nas empresas caiu de 61% para 57%. Para 
60% dos entrevistados brasileiros, no entanto, são 
os CEOs, e não os governantes, que devem assumir a 
liderança em movimentos de mudanças na sociedade. 

A visita de Charles Bowman ao Brasil faz parte dessa 
jornada em busca de respostas: 29 países e mais de  
100 dias ao redor do mundo com o propósito de 
construir um legado de confiança global. 

Confira a seguir a íntegra da entrevista. 

Para o 690o Lord Mayor da City de Londres, centro financeiro do  
Reino Unido, reconstruir a confiança nos negócios é fundamental  
para as empresas e para lidar com as megatendências globais

entrevista

Reconstruindo 
a confiança
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“A Quarta 
Revolução é uma 
revolução digital e 
uma revolução de 
valores. E, quando 
as empresas 
enxergam isso, 
torna-se uma 
oportunidade para 
os negócios”
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Quão importante é o fortalecimento da ética 
profissional para a promoção de um ambiente 
de confiança nos negócios, tanto para os 
investidores quanto para o público em geral?
Na verdade, a confiança vem declinando. Em 2008, 
com a crise financeira global, a confiança foi vista 
como uma questão específica dos serviços financeiros. 
Em 2017, o Edelman Trust Barometer relatou uma 
queda considerável da confiança em instituições como 
ONGs, governo, mídia e negócios. Então, para além dos 
serviços financeiros, a confiança é agora uma questão 
global, afetando instituições em todo o mundo. A queda 
na confiança se manifesta de diferentes maneiras, 
como o aumento do populismo nas eleições. Em todo o 
mundo, a confiança é hoje um problema. 

É um reflexo de uma crise de ética profissional?
Temos um papel muito importante a desempenhar e as 
empresas precisam redefinir o modo como se envolvem 
com a sociedade para o futuro. Estamos em um ponto de 
inflexão: a mudança está acontecendo agora e por muitas 
razões diferentes. Mas parte da razão pela qual temos esse 
declínio na confiança são as mudanças tecnológicas e a 
revolução digital. E, em parte, a solução se dará também 
por meio da tecnologia e da revolução digital.  Acredito 
que a Quarta Revolução [tecnológica] combina dois 
fatores: é uma revolução digital e uma revolução de 
valores. E, quando as empresas enxergam isso, torna-
se uma oportunidade para os negócios. Essa mudança 
da sociedade é uma responsabilidade, e também uma 
oportunidade para as empresas. 

Os códigos de governança são uma ferramenta 
para construir a confiança nos negócios?
Eles são parte da solução. É importante ter uma 
definição dos códigos e padrões profissionais, mas, na 
verdade, a confiança é um assunto muito mais amplo: 

Queda nos índices de todas as instituições 
revela a desconfiança dos brasileiros
Percentual de confiança da população

FONTE: 2018 Edelman Trust Barometer 

é sobre o comportamento humano, é sobre liderança, 
é sobre cultura. É sobre uma série de elementos 
que, muitas vezes, são ignorados, porque as pessoas 
acreditam que haja padrões profissionais e um código 
para ser seguido, mas viver tudo isso é muito diferente 
de apenas ler palavras em uma página.

Os relatórios corporativos atingiram um 
equilíbrio entre transparência e responsabilidade 
das organizações, ou ainda há lacunas sobre 
temas ambientais, sociais e de governança?
O relatório corporativo mudou de um documento que, 
no passado, tinha de 10 a 15 páginas para, hoje em 
dia, ter em média 150 páginas. Em muitos aspectos, 
devemos aplaudir o fato de que essa divulgação 
melhorou. As empresas estão dispostas a contribuir 
mais e, à medida que vivemos uma explosão de dados, 
também há mais informações disponíveis e fornecidas 
pelas empresas e pela comunidade corporativa para 
seus stakeholders. Entretanto, quanto mais longo 
um documento se torna, quanto mais informações 
são fornecidas aos stakeholders, mais complexo é 
organizar e disponibilizar essas informações. E na 
verdade, esta é a próxima fase de desenvolvimento 
da comunicação e da transparência na agenda de 
relatórios corporativos: definir de forma honesta, 
aberta, clara e concisa quais são os principais 
elementos que todas as partes interessadas precisam 
entender em relação à estratégia, ao mercado e ao 
desempenho de determinado negócio. E isso não é 
fácil. Essa é uma oportunidade desafiadora. 

Quão importante foi o “pratique ou explique” 
na promoção da governança no Reino Unido? 
A estrutura de governança no Reino Unido tem sido 
construída em grande parte pelos códigos, e não pela 
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lei. Sempre fui defensor do código por duas razões. A 
primeira é que, com a lei, pessoas mal-intencionadas 
tendem a procurar brechas para burlá-la, enquanto os 
códigos agem como um ímã, levando as pessoas para as 
melhores práticas. Então, esse é um elemento. O outro 
benefício é que, em geral, nós conseguimos ser mais 
amplos, compreender diferentes aspectos dos negócios 
com os códigos. O conceito de “pratique ou explique” 
significa que, se as empresas não são capazes de cumprir 
um caso específico, então elas devem demonstrar por 
que isso não é possível. Algumas dessas razões são 
compreensíveis, razoáveis   e aceitas pelos stakeholders, 
outras razões podem não ser. Como as informações estão 
sendo disponibilizadas, elas estão aptas a serem julgadas. 

Como os conceitos de “economia verde” 
estão guiando a economia no Reino Unido 
e como as companhias estão lidando com 
os desafios da sustentabilidade?
Estamos em uma jornada. Tenho um vínculo 
com a “economia verde” e com toda a agenda de 
sustentabilidade em função da minha carreira na PwC, 
já que liderei a prática de sustentabilidade por dez 
anos. E isso é algo de que tenho muito orgulho. Faço 
parte do conselho consultivo do projeto Accounting 
for Sustainability (A4S) [“Contabilidade para 
Sustentabilidade”, numa tradução livre] do Príncipe 
de Gales, há cerca de sete anos, uma iniciativa que 
tem impulsionado a agenda verde. Nessa jornada, 
nós, no Reino Unido, estamos liderando uma agenda 
não apenas para a City de Londres, mas também 
buscando parcerias com países em todo o mundo. 
Essa visita ao Brasil é um exemplo disso. Também 
estamos conduzindo essa colaboração com a China. Lá 
conseguimos alguns acordos com o comitê de finanças, 
um passo importante na colaboração entre países. 
Então, o que posso dizer é que ainda não chegamos lá, 

mas estamos em progresso. É uma jornada e todos nós 
precisamos impulsionar essa agenda da maneira mais 
firme e rápida possível. 

O Building Public Trust Award, da PwC  
Reino Unido, já se tornou um sucesso... 
Sim. Iniciamos o Building há quase 15 anos, como um 
programa de prêmios, pois foi uma maneira de chamar 
a atenção para a excelência em relatórios corporativos 
naquele momento. O prêmio provou ser direcionador 
para a liderança em relatórios corporativos. Por isso, 
a PwC tem sido importante no desenvolvimento da 
excelência em relatórios integrados, participando, 
por exemplo, da discussão de diferentes políticas em 
tributos no Reino Unido, da remuneração executiva e 
de relatórios de sustentabilidade. Esse programa [Public 
Trust] tem ajudado a definir a agenda de confiança nos 
negócios, e nós estamos muito orgulhosos disso. 

E qual a importância dos códigos na promoção 
de discussões sobre mudanças climáticas, 
negócios e alinhamento com os objetivos do 
Acordo de Paris?
De fato, ter códigos que incentivem essas discussões 
são importantes para os negócios. Mas vou além dos 
negócios: a participação das instituições é importante. 
No entanto, precisamos ter certeza de que há um padrão, 
uma referência comum a ser seguida pelas organizações, 
uma garantia do que está sendo reportado. 

FONTE: 2018 Edelman Trust Barometer 
* Média de confiança de um país nas instituições 
Governo, Empresas, Mídia e ONGs FONTE: PwC

 “Os códigos agem 
como um ímã, levando 
as pessoas para as 
melhores práticas”

Índice de Confiança global nas instituições* (posição no ranking) Os princípios da confiança
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E m 2015, o governo do primeiro-ministro 
da Índia, Narendra Modi, anunciou 
um investimento de US$ 7,5 bilhões no 
desenvolvimento de 100 cidades inteligentes 
até 2020. A iniciativa foi uma resposta aos 

desafios do crescimento demográfico e do acelerado 
processo de urbanização do país asiático. A população 
indiana deverá superar a da China até 2024 e chegar a  
1,5 bilhão de pessoas no fim da próxima década – desse 
total, 40% habitarão áreas urbanas. Atualmente, apenas 
três em cada dez indianos vivem em áreas urbanizadas, 
mas eles contribuem com 63% do PIB do país. Em 2030, 
serão responsáveis por 75% da riqueza produzida.  
Batizado de “Missão de Cidades Inteligentes”, o 

programa está transformando o planejamento 
da infraestrutura nas áreas de abastecimento de 
água e eletricidade, mobilidade urbana, habitação, 
saneamento, saúde e segurança em cidades como 
Nova Délhi, Ahmedabad, Chennai e Pune. O objetivo 
é impulsionar o crescimento econômico e melhorar a 
qualidade de vida dos cidadãos nos centros urbanos. 

O programa do governo indiano é um exemplo de  
uma tendência cada vez maior de governos, empresas e 
entidades da sociedade civil apostarem no uso  
da tecnologia para melhorar a vida nas cidades.  
E as populações têm muito a ganhar com a troca de 
conhecimento sobre essas iniciativas.

Grandes metrópoles estão enfrentando 
os desafios do aumento da população e 
da crescente urbanização com soluções 
baseadas em tecnologia

tendência

Cidades  
inteligentes
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Para Hazem Galal, sócio e líder global de Cidades 
e Governos Locais da PwC, a experiência indiana 
poderia ser replicada com sucesso no Brasil, que possui 
características similares às do país asiático, como o 
tamanho continental, a carência de infraestrutura, 
grandes centros urbanos e população abundante.  
“O Brasil já tem alguns projetos bem-sucedidos em 
áreas como mobilidade e segurança, por exemplo, 
mas um programa nacional, como foi feito na Índia, 
poderia dar um impulso adicional às cidades e aos 
governos para consolidar o conceito de Smart Cities e 
alavancar os investimentos em infraestrutura e serviços 
inteligentes”, diz Galal. Na Índia, das 100 cidades 
contempladas pelo governo local, a PwC desenvolveu 

ou desenvolve projetos em 26. O consultor considera 
que o conceito poderia ser mais bem empregado, 
principalmente em cidades de médio porte, que não 
contam com recursos para implementar, por conta 
própria, as tecnologias necessárias para desenvolver 
soluções inteligentes. 

Exemplo carioca
Apesar de o Brasil ainda estar em uma fase inicial na 
implantação do conceito de cidades inteligentes em 
comparação com outras nações, o País já conta com 
alguns exemplos bem-sucedidos, como o Centro de 
Operações Rio (COR). Espécie de quartel-general das 
equipes operacionais da prefeitura do Rio de Janeiro,  

Tigre conectado: com o uso do conceito de cidades inteligentes, Singapura resolveu a equação “pouco espaço vs. população em crescimento”
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o COR integra cerca de 30 órgãos municipais e 
estaduais, concessionárias de serviços públicos e outros 
parceiros. Atualmente, são 1,2 mil câmeras registrando 
diversos locais da cidade e 500 profissionais 
trabalhando em três turnos, 24 horas por dia. Também 
há 135 equipamentos que permitem medir os índices 
de chuva, sendo que o radar meteorológico alcança um 
raio de 140 quilômetros. 

Premiado em 2016 pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) como referência em projetos 
de cidades inteligentes na América Latina, o centro 
ganhou relevância nas redes sociais e é seguido por  
940 mil perfis, principalmente no Facebook e no Twitter. 
Grande parte do alcance se deve às transmissões de 
vídeo ao vivo, que são feitas, simultaneamente, via 
Twitter, Facebook, YouTube e Periscope. Apenas a 
transmissão de vídeo no Facebook sobre as fortes chuvas 
que atingiram a capital fluminense em 30 de junho de 
2017 alcançou 1,3 milhão de visualizações. 

O COR ainda disponibiliza uma sala de imprensa que 
funciona 24 horas por dia, para que jornalistas possam 
fazer cobertura da cidade utilizando os recursos do 
centro operacional. Há ainda parcerias com aplicativos 
como o Waze e o Moovit, por meio dos quais o COR 
divulga informações sobre problemas críticos da cidade 
para os milhares de usuários desses aplicativos. 
Outra iniciativa relevante está sendo desenvolvida em 

Porto Alegre, onde foi criada uma plataforma para a 
população participar de decisões sobre o planejamento 
orçamentário da cidade. O sistema de participação 
on-line no Orçamento Participativo (OP), aprovado 
pelo Conselho do Orçamento Participativo (COP), será 
adotado neste ano e foi inspirado em modelos que 
já existem em outras cidades, como o Decide Madri, 
implementado na capital da Espanha. “O espírito do 
conceito de cidades inteligentes está justamente em 
criar mecanismos digitais para a população contribuir 
para o processo de tomadas de decisão de uma cidade”, 
observa Galal.   

Grande demanda por estudos 
A demanda global por estudos na área de cidades 
inteligentes cresce a cada ano, seja para avaliação de 
tecnologias para serem empregadas nos municípios, 
seja para utilizar os dados do governo ou do setor 
privado para agregar mais valor ao cidadão, dentro 
do conceito de Dados Abertos [open data], no qual 
as informações devem estar disponíveis para que 
todos usem e publiquem, sem restrições de direitos 
autorais e patentes ou outros mecanismos de controle. 

A PwC já desenvolveu projetos em países como Índia, 
Estados Unidos, Emirados Árabes, China (Hong Kong), 
Holanda, Alemanha, Reino Unido e Cazaquistão.  
Com uma equipe multidisciplinar formada por 
profissionais de diferentes áreas: arquitetura, 

Hazem Galal, sócio e líder global de Cidades e 
Governos Locais da PwC: soluções digitais auxiliam 
a população nas tomadas de decisão das cidades 

O conceito de cidades 
inteligentes é criar 
mecanismos digitais para 
melhorar a qualidade de 
vida, acelerar o crescimento 
econômico e facilitar a 
participação da população
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O monitoramento da cidade é feito com base nas imagens de câmeras e na análise de dados recebidos 
em tempo real de diversos sensores tecnológicos posicionados em todas as regiões do município

Rio de Janeiro em tempo real

FONTE: Centro de Operações Rio (COR) - 2018

G
eo

rg
e 

S
oa

re
s

monitores 
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telão de 65 metros 
quadrados. São 

100 monitores de 
46 polegadas e 

quatro de  
75 polegadas

30 órgãos 
municipais, 
estaduais e 
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serviços públicos 
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500 
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software
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A força das startups
No Brasil, iniciativas de inovação já começaram a explorar o 
conceito de cidades inteligentes

São Paulo 
na liderança
Mais de 500 cidades  
brasileiras com serviços  
conectados participaram  
do ranking Connected Smart 
Cities de 2017, desenvolvido 
pela Urban Systems, empresa de inteligência de 
mercado parceira da PwC. São Paulo é considerada 
pelo ranking a cidade mais “inteligente” do País.

FONTE: Liga Insights Emerging Technologies, desenvolvido pela Liga Ventures  FONTE: Urban Systems
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segurança, tecnologia, mobilidade, saúde, educação, 
entre outras. “Um projeto para uma cidade inteligente 
precisa de competências e equipes multidisciplinares, 
pois só dessa maneira é possível dar um apoio completo 
aos clientes”, diz Hazem Galal, da PwC. 

Tecnologia a serviço da urbanização 
Os centros urbanos estão a cada dia mais populosos. A 
fatia da população mundial que vive em áreas urbanas 
aumentou de 38% em 1976, ou cerca de 1,6 bilhão de 
pessoas, para 55% em 2016, ou aproximadamente  
4 bilhões, com a perspectiva de passar dos 60% em 
2030, ou mais de 5 bilhões de pessoas em 2030, 
segundo dados da Organização das Nações Unidas 
(ONU). O alerta é que, sem a participação ativa 
das cidades, dos governantes e das populações, o 
mundo não terá como enfrentar problemas como as 
mudanças climáticas, a degradação do meio ambiente, 
a desigualdade social, o trânsito, intenso a falta de 
moradia e o acesso à saúde. “Com certeza, as soluções 
trazidas pelo conceito de cidades inteligentes podem 

Uma cidade inteligente é aquela que faz uso de tecnologias 
(câmeras, sensores, smartphones, aplicativos e plataformas 
digitais) para aprimorar a infraestrutura urbana, tornar as cidades 
mais eficientes e melhorar a qualidade de vida da população.  
O mercado global de soluções tecnológicas utilizadas por Smart 
Cities deve movimentar US$ 408 bilhões até 2020, segundo 
estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Esse conceito ganhou força nos últimos anos. A Coreia do 
Sul, por exemplo, construiu, do zero, a cidade inteligente 
de Songdo, planejada para ser um distrito internacional de 
negócios; Masdar, nos Emirados Árabes, foi criada totalmente 
baseada em fontes renováveis de energia. Mas há também 
projetos bem-sucedidos de modernização de cidades 
históricas, como Copenhague, na Dinamarca, Amsterdã, na 
Holanda, Dubai, nos Emirados Árabes, Nova Délhi, na Índia, 
Cidade do Cabo, na África do Sul, e Bogotá, na Colômbia. 

Nos Estados Unidos, berço das startups, algumas inciativas 
bem-sucedidas chamam a atenção por envolver a população 

e contribuir para melhorar a qualidade de vida em grandes 
centros urbanos. Um exemplo é o projeto colaborativo chamado 
Street Bump, em Boston. É um aplicativo que aproveita os 
sensores do smartphone, como o acelerômetro, para coletar 
informações sobre a condição das ruas, tais como buracos e 
irregularidades no asfalto, enquanto as pessoas dirigem. Os 
dados são enviados à prefeitura, que pode identificar e resolver 
esses problemas mais rapidamente. 

Em Chicago, o OpenGrid é um mapa interativo e colaborativo 
que agrega informações que vão desde trânsito e estatísticas 
de crimes até novos restaurantes e informações sobre o clima. 
É o tipo de solução que consegue aproveitar a computação em 
nuvem para promover a integração entre governo, negócios e 
população no gerenciamento da cidade. Tanto o OpenGrid como 
o Street Bump são baseados em AWS, plataforma da Amazon. 
Já o departamento de trânsito de Nova York utiliza uma aplicação 
web chamada Vision Zero View, que alerta sobre os locais 
onde ocorreram acidentes na cidade, de modo a incentivar os 
moradores a dirigirem com mais cuidado.

viabilizar o aumento da densidade populacional 
aumente sem sacrificar a qualidade de vida da 
população”, comenta Galal. 

Com uma área de 704 quilômetros quadrados – metade do 
tamanho de Londres, por exemplo – e com uma população 
de 5 milhões de habitantes, Singapura conseguiu vencer o 
desafio de resolver com eficácia a equação “pouco espaço” 
versus “população em crescimento”. Houve a preocupação 
das autoridades em aproveitar o uso da terra da forma 
mais eficiente e responsável possível, com especial atenção 
para questões de infraestrutura, conservação ambiental e 
captação de água na construção de cada edifício. Apontado 
como um dos países mais prósperos do mundo, o “tigre 
asiático” é considerado vanguarda na adoção de carros 
autônomos nas ruas, com praticamente todas as suas 
rodovias preparadas para a circulação de carros com essa 
tecnologia. “Singapura só poderia resolver a questão de 
pouco espaço e aquento da população colocando em 
pratica o conceito de Smart Cities, de forma a não sacrificar 
a qualidade de vida da população”, afirma Galal. 

Startups na vanguarda no Brasil   
Na falta de um projeto nacional, no Brasil, o impulso às 
cidades inteligentes vem sendo apoiado pelas startups, que 
já estão explorando esse novo mercado. “São empresas 
com DNA de inovação. No Brasil temos um incrível 
ecossistema de startups que crescem cada vez mais e criam 
soluções inovadoras em um ritmo muito rápido. Muitas 
delas trabalham próximas de governos municipais para 
desenvolver produtos voltados para o gerenciamento da 
cidade, aproveitando tecnologias baseadas em nuvem, 
como internet das coisas, inteligência artificial e big data, 
para criar novas soluções”, diz o diretor-geral de setor 

Mercado deve movimentar US$ 408 bilhões até 2020 

São tecnologias que melhoram a 
qualidade de vida dos cidadãos 
com mais transparência e agilidade 
para solucionar problemas
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público da Amazon Web Services (AWS) para América 
Latina, Canadá e Caribe, Jeff Kratz. 

Muitas startups no Brasil já utilizam a tecnologia 
da AWS (plataforma em nuvem) para desenvolver 
soluções dentro do conceito de Smart Cities. 

Kratz observa que a empresa, que lançou 1,4 mil novas 
soluções baseadas em nuvem em 2017, tem registrado 
um crescimento na adoção de tecnologias baseadas 
em nuvem por parte de prefeituras no Brasil. “Todo 
município tem o potencial de se tornar uma cidade 
inteligente, e os governos municipais têm percebido as 
vantagens de investir na nuvem, como menor custo de 
TI com mais segurança, velocidade de implementação, 
poder de processamento e escalabilidade, além de mais 
transparência para os cidadãos”, pontua Kratz. 

A Camerite, startup brasileira de Joinville (SC), oferece 
uma plataforma colaborativa baseada em nuvem para 
fazer videomonitoramento, permitindo que qualquer 
DVR (sistema de gravação de vídeo) ou câmera IP se 

Jeff Kratz, diretor-geral de setor público da Amazon Web Services (AWS) para América Latina, Canadá e Caribe: a tecnologia 
melhora a qualidade de vida dos cidadãos com mais transparência, agilidade e capacidade de planejamento

tornem um equipamento de vigilância. Em dois meses,  
o total de câmeras conectadas na cidade aumentou de  
70 para 500 e o custo dessa operação passou de  
R$ 380 mil para quase zero. Com o uso da inteligência 
artificial também é possível identificar padrões de 
movimento, rostos, placas de carros e outros detalhes, 
oferecendo um serviço de monitoramento inteligente.

Outra funcionalidade de Smart Cities é oferecida pela 
RasSystem, empresa de soluções inteligentes de logística, 
rastreamento e monitoramento de frotas. A empresa criou o 
sistema RasCol, que permite o monitoramento em tempo real 
da limpeza das vias públicas e do recolhimento de lixo. Em 
Recife, por exemplo, caminhões de lixo com GPS e carrinhos 
com câmeras fotografam as ruas. Toda a plataforma 
da RasCol é hospedada na nuvem, o que permite o 
acompanhamento em tempo real, contribuindo para facilitar 
e agilizar o gerenciamento da cidade. “São tecnologias 
que melhoram a qualidade de vida dos cidadãos com mais 
transparência, agilidade para solucionar problemas e 
capacidade de planejamento baseado nas necessidades mais 
urgentes da população”, diz Jeff Kratz. 
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uando tinha apenas 8 anos, Edvaldo Brito 
já contribuía para o sustento da família, 
ajudando dona Edite, sua mãe, a lavar 
roupas madrugadas adentro. Uma vez 
limpas, mas ainda molhadas e pesadas, 

o menino carregava as roupas de volta para casa e as 
estendia em fios de arame para que estivessem secas 
no dia seguinte, quando sua mãe as levava de volta às 
clientes. Seu pai, também de origem humilde, era mestre 
de obras no interior da Bahia.

Edvaldo ia à escola com um pé calçado e outro no chão. 
Não tinha os dois pés do sapato. “Era obrigatório estar 
calçado.” Nunca imaginaria que, décadas mais tarde, 
como secretário de Estado do governador Roberto Santos 
(1975-1979), inauguraria um fórum no mesmo local, 
sobre o mesmo piso que um dia experimentara seus pés 
descalços, agora em uma via asfaltada.

Na contramão do destino de muitos meninos pobres, 
Edvaldo saiu de Muritiba, a 100 quilômetros de Salvador, 
para se tornar um influente jurista e político brasileiro. 
Hoje, aos 81 anos, está em seu segundo mandato como 
vereador por Salvador. Foi o primeiro – e até hoje único 
– prefeito negro da capital com o maior percentual de 
população afrodescendente no País. 

Contra todas as probabilidades, Edvaldo Pereira de 
Brito tornou-se uma referência no Direito Tributário 
brasileiro, acumulando cargos e títulos, inclusive os de 
professor titular da Universidade de São Paulo (USP) 
e da Universidade Federal da Bahia (UFBA). É mestre 
em Direito Econômico pela Universidade Federal da 
Bahia, doutor em Direito Financeiro e Tributário pela 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
professor titular de Direito Tributário e de Direito Civil 
da instituição paulista.

Também são muitos os títulos que atestam sua  
outra missão de vida: a coisa pública. Prefeito e  
vice-prefeito de Salvador; subsecretário de Saúde 
Pública e secretário de Assistência Social e de Justiça 
do Estado da Bahia. 

Primeiro da família a fazer curso superior, tem hoje 
um filho advogado e outro deputado federal (Antonio 
Brito), além de cinco netos, três deles cursando Direito. 
Mantém um centro de excelência em Salvador que 
carrega seu nome e registra sua história. Em maio 
de 2018 passou a integrar o seleto grupo de juristas 
condecorados com a Medalha Ruy Barbosa, a maior 
comenda da advocacia, conferida pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). 

personalidade

Fora da curva
Como o filho de uma lavadeira e de um mestre de obras  
tornou-se o primeiro prefeito negro de Salvador, além  
de destacado advogado tributarista e professor emérito de  
duas das principais universidades do País

Q
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ser candidato 
a nada. Meu 
único objetivo 
era melhorar a 
condição de vida 
de minha mãe”
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Homem de fé, do Direito e da política
Praticante de candomblé, Edvaldo conhece as 
diferentes raízes da religião no Brasil. “Minha linha é 
a dos candomblés de Ketu, dos iorubás, vinculado em 
Salvador ao candomblé do Gantois. Foi Mãe Menininha 
[conhecida ialorixá da cidade] quem fez minha 
iniciação.” Ele explica que é filho de Ogum, “orixá do 
ferro, da espada, que abre o caminho para todos os 
outros, o guerreiro”.

Em concordância com os ambientes que frequenta, 
expressa-se com formalidade e usa expressões antigas, 
como quando se refere a um cidadão comum como “o 
homem do povo”. Educado nos anos 1940, reportava-se 
a uma mãe presente, mas rígida. “Edvaldo, meu filho, 
quero que você seja um grande homem. Estuda para ser 
um grande homem”, dizia. E Edvaldo estudava. 

Apesar de ter cursado o colegial técnico, especializado 
nas carreiras de Medicina e Engenharia (duas das 
únicas três opções da época – a terceira era o Direito), 
passou de primeira no vestibular da Universidade 
Federal da Bahia, iniciando uma longa e renomada 
carreira como jurista. 

Mas, desde o grêmio do Colégio Estadual da 
Bahia, sua outra paixão sempre o acompanhava. 
O envolvimento com a política continuou na 
universidade, onde chegou à presidência do Centro 
Acadêmico no último ano da graduação. 

Somadas, as três aptidões, para o magistério, para o 
direito e para a política, formariam a receita perfeita 
para o sucesso. Ao longo da vida, ocuparia cargos 
de comando em governos municipais e estaduais, 
conheceria presidentes da República e frequentaria as 
principais universidades do País. 

Apesar das conquistas, Edvaldo é discreto. “Tinha essa 
habilidade sem dar destaque. Trazia isso como se fosse 
algo imanente. Nunca quis ser candidato a nada. Meu 

único objetivo na vida era  melhorar a condição de vida 
de minha mãe. No dia em que me formei, voltei para 
casa e disse a ela: ‘A partir de amanhã a senhora não 
trabalha mais!’ E não trabalhou…”

Entre a Bahia e São Paulo
Antes mesmo de deixar a graduação, Edvaldo foi 
convocado para a vida pública. O secretário de Saúde 
e Assistência Social do governo Juracy Magalhães, na 
Bahia, lhe convidou para o cargo de subsecretário da 
pasta. “Não era formado ainda quando o secretário 
estava procurando alguém que soubesse português. 
Havia dado aula à boa nata da Bahia. Era ‘professor 
explicador’. Expliquei química, matemática, latim, 
francês. Não sabia de tudo, mas sabia explicar. Isso 
criou na cidade a ideia de que eu era um prodígio.”

Em 1974, fez concurso para a vaga de professor na 
Faculdade de Direito da USP para as áreas de Direito 
Constitucional, Administrativo e Tributário. A primeira 
vaga que abriu foi de Direito Tributário e, quase 
por acaso, iniciou a carreira que mais lhe renderia 
dividendos: a de tributarista. “Na época, havia apenas 
três tributaristas na Bahia. O professor Silvio Faria, 
Antonio Carlos Nogueira Reis e eu. Toda a minha vida 
de acúmulos materiais vem daí.”

Entre março de 1977 e agosto de 1978, houve uma 
indefinição política sobre a prefeitura de Salvador 
– três pessoas haviam ocupado o cargo em um ano, 
evidenciando a instabilidade. Na época, os prefeitos 
eram indicadas pelo governador do Estado. “Fizeram 
a reunião na casa de Luis Viana [governador anterior], 
onde estavam ACM [Antônio Carlos Magalhães, que 
viria a ser o próximo mandatário] e Renan Baleeiro 
[presidente da Assembleia Legislativa da Bahia]. No 
dia seguinte, recebo a notificação de que o presidente 
[Ernesto] Geisel queria falar comigo. No encontro, ele 
disse que estava feliz, pois notava que havia conseguido 
um nome de conciliação para a prefeitura de Salvador.”

Em agosto de 1978, Edvaldo Brito tornou-se o primeiro 
prefeito negro da cidade. Estava ciente, desde o início, 
que a gestão duraria apenas sete meses, até a troca 
do governador, mas buscou deixar sua marca. Entre 
outras realizações, pôde concluir as obras de drenagem 
de um riacho a céu aberto na Baixa dos Sapateiros, 
pavimentando-a em seguida e, combater enchentes 
que prejudicavam a população. “Fiz uma obra de 
saneamento de esgoto no pé da Ladeira da Montanha 
até desaguar no mar, a partir do prédio da Associação 
Comercial da Bahia”, relembra.

Somadas, as aptidões para o 
Direito e para a política foram a 
receita para o sucesso do jurista
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Em 1985, tentou retornar à prefeitura, com o apoio do 
então governador da Bahia, João Durval Carneiro, mas 
não foi eleito. Anos depois, um caminho curioso acabou 
o conduzindo ao Poder Executivo de outra importante 
capital. Nos anos 1990, Brito morava em São Paulo, onde 
realizava doutorado na USP e lecionava no Mackenzie. 
Amigo do jurista Ives Gandra Martins, fora indicado para 
uma comissão de Estudos Constitucionais para revisão 
da Constituição de 1988, onde conhecera outro futuro 
prefeito negro de uma grande capital: Celso Pitta. Três 
anos depois, o ex-secretário de Finanças, agora eleito 
prefeito de São Paulo, lhe faria uma proposta.  

“Nunca mais o tinha visto e ele me ligou, pedindo que eu 
fosse a São Paulo para conversarmos. No seu gabinete, 
me convidou para ser secretário de Negócios Jurídicos, 
mas não aceitei. Ao descermos de elevador, chegamos ao 
saguão, que estava cheio de jornalistas. O prefeito virou 
para eles e disse: ‘Aqui está o novo secretário de Negócios 
Jurídicos da prefeitura de São Paulo’. Fiquei sem saber o 
que falar! Acabei sendo nomeado e fui o único secretário 
que passou os quatro anos de Pitta no poder.” 

Enfrentando o racismo
Durante o período em que morou em São Paulo, 
Brito relata diversos casos de racismo que sofreu. 
“Na primeira vez, ia de carro dar aula, quando um 
policial parou o veículo e pediu os documentos ao 
meu motorista. A placa era preta, de autoridade. Eu 

disse: ‘Amigo, sou secretário, isso é carro oficial’. O 
policial respondeu ‘Vou apreender o carro’. Fiquei 
revoltado. Disse: ‘Prenda para você ver!’. O meu 
motorista tremia feito uma vara verde… No mesmo 
dia, o secretário de Segurança Pública do Estado, 
José Afonso da Silva, me ligou, pedindo desculpas.” 

Edvaldo retornaria à vida pública na sua terra 
natal. Em 2009, assumiria a vice-prefeitura no 
segundo mandato de João Henrique Carneiro. E 
seria finalmente eleito por voto popular em 2012 
para o cargo de vereador por Salvador. 

Desde a década de 1990, Edvaldo ficou famoso por 
sua luta pela bandeira da racionalidade tributária 
e contra cobranças abusivas. “Em 1991, havia um 
prefeito que começou a extorquir a sociedade com 
o IPTU. O presidente da OAB resolveu enfrentar 
essa situação na Bahia e me designou para fazer a 
defesa. Ganhei por unanimidade. Consegui reduzir 
a tributação.” Com essa causa, seria reeleito para a 
Câmara de Salvador em 2016. 
 
Hoje, o garoto que ajudava a mãe a lavar roupas 
madrugadas a fio orgulha-se de servir ao povo, 
seja como político, seja como jurista, seja como 
professor. “Eu me mantenho até hoje como um 
defensor da cidadania, de forma a garantir direitos 
para todas as pessoas.” 

Edvaldo Brito, em seu escritório em Salvador: “Meu objetivo nunca foi conquistar cargos, sou um defensor da cidadania e da garantia de direitos” 
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Primeiro prefeito negro
Setembro de 1978. Edvaldo 
Brito acompanha obras 
em bairro da periferia 
de Salvador. O jurista 
é o primeiro negro a 
comandar a capital com 
o maior percentual de 
afrodescendentes do País. 
Segundo o IBGE, um em 
cada dois soteropolitanos 
tem ancestralidade africana.

Uma história de sucesso
Em seis décadas de vida pública, o baiano Edvaldo Brito coleciona 
posições de destaque, condecorações e momentos marcantes

Medalha do mérito legislativo
Novembro de 2009. Recebe do então presidente 
da Câmara dos Deputados, Michel Temer, a 
condecoração máxima do Congresso Nacional em 
reconhecimento a seu trabalho ao longo de meio 
século nos campos político e acadêmico do País.
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Bacharel em Direito
Dezembro de 1962. Aos  
25 anos, forma-se em Direito 
pela Universidade Federal da 
Bahia. É apenas o primeiro de 
inúmeros títulos acadêmicos. 
Edvaldo ainda se tornaria 
mestre e doutor em Direito 
Tributário, e professor emérito 
pela UFBA e pela Universidade 
de São Paulo. 

Recepção a Mandela
Em 1998, Edvaldo Brito 
é um dos convidados 
pelo presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso para compor a 
comitiva que receberia 
Nelson Mandela em sua 
primeira visita ao Brasil.

Família no Direito 
e na política
Na imagem, com a esposa, 
dra. Reginalda, e o filho 
Antonio Brito, hoje 
deputado federal.



Publicações

Remuneração executiva e geração de valor –  
4a edição, 2018
As empresas brasileiras de capital aberto insistem 
em uma estrutura antiga de pagamento variável aos 
seus executivos, como o bônus de fim de ano e outros 
benefícios não fixos, independentemente de haver 
ou não aumento na geração de valor aos acionistas. 
Essa discrepância é objeto de análise de uma pesquisa 
realizada pela PwC em parceria com a Escola de 
Administração de Empresas da Fundação Getulio 
Vargas de São Paulo (Eaesp-FGV) na qual foram 
ouvidas 149 empresas presentes no IGC (Índice de 
Governança Corporativa) da Bovespa.
https://www.pwc.com.br/pt/estudos/servicos/
consultoria-negocios/2018/rem-exec18.pdf

9a edição da Pesquisa Global de  
Entretenimento e Mídia 2018-2022
O setor de mídia e entretenimento (E&M) deve registrar um 
crescimento global anual médio de 4,4% nos próximos cinco anos, 
de acordo com a 19a edição da Pesquisa Global de Entretenimento 
e Mídia 2018-2022 desenvolvida pela PwC. O levantamento, 
que analisou 15 segmentos do setor em 53 países, concluiu que a 
receita global do setor deve alcançar US$ 2,4 trilhões em 2022, 
acima do US$ 1,9 trilhão registrado em 2017, um aumento de 
26% na comparação total entre os períodos. No caso específico 
do Brasil, o estudo prevê que o setor movimentará quase US$ 53 
bilhões em 2022, ante cerca de US$ 41 bilhões em 2017, uma 
média anual de 5,3%, puxada por investimentos nos segmentos de 
mídia e entretenimento, principalmente em novas tecnologias e em 
infraestrutura de rede de internet. Em paralelo, isso deverá gerar 
uma retomada do interesse dos grupos estrangeiros no país.
https://www.pwc.com/gx/en/entertainment-media/outlook/
perspectives-from-the-global-entertainment-and-media-
outlook-2018-2022.pdf

Eficiência comercial no mercado wireless – 
Otimização de resultados em meio a um mercado 
em constante mudança
Houve um aumento de 24% para 27% (entre 2013 e 2017) na  
relação entre despesas comerciais e receitas das cinco maiores 
operadoras brasileiras na área de telecomunicações. Isso é 
resultado da disputa por espaço de mercado nos períodos de 
alto crescimento da telefonia móvel no país, o que deixou um 
legado de relativa ineficiência comercial. Esse estudo orienta 
empresas da área a reequilibrarem essa relação, ao mesmo 
tempo que otimizam suas estratégias comerciais. 
https://www.pwc.com.br/pt/estudos/strategyand/2018/
eficiencia-comercial-mercado-wireless.html
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