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O tema abordado na seção Ensaio também 
está conectado com esse cenário de 
transformações. O artigo assinado por Marcelo 
Cioffi, sócio da PwC e líder no Brasil para 
temas de Diversidade e Inclusão, mostra como 
a montagem de equipes de trabalho diversas 
está se tornando um mantra para empresas em 
todo o mundo, por uma questão simples: além 
de ser um imperativo ético, é também bom 
para os negócios. Na PwC Brasil, apostamos 
nessa crença de que pessoas com origens 
e bagagens distintas têm mais chances de 
encontrar soluções diferentes para problemas 
complexos e temos estimulado o diálogo para a 
inclusão efetiva desses perfis de profissionais.

Na seção Empresa, contamos mais uma 
história de ousadia e inovação. O Grupo 
Record deu um passo importante em seu 
processo de transformação digital em agosto, 
com o lançamento da plataforma PlayPlus, 
que marca a entrada da emissora paulista na 
era do streaming. Com o apoio do time de 
Digital da PwC Brasil, a empresa desenvolveu 
um modelo marketplace de conteúdo que já 
conta com parceiros de peso, como ESPN 
e PlayKids, e dá continuidade à estratégia 
digital da empresa, que teve início em 2009 
com o lançamento do portal R7.

Outra indústria que vem se transformando 
de forma rápida no Brasil é a da educação. 
O setor vem passando por um processo 
de consolidação, iniciado com a fusão de 
empresas de ensino superior, que agora 
também chega a sistemas e redes de educação 
básica. Na seção Tendência, contamos de que 
modo empresas como a Kroton têm apostado 
na inovação tecnológica como o próximo 
passo da revolução do ensino.

Por fim, em Personalidade, destacamos 
a trajetória da jornalista e historiadora 
Joselia Aguiar. Com mais de 20 anos de 
experiência na cobertura do mercado de 
livros, foi responsável nos últimos dois anos 
pela curadoria da Flip, a Festa Literária 
Internacional de Paraty, maior encontro 
literário da América Latina. Mestre e 
doutora em história pela USP, ela agora se 
prepara para a realização de um grande 
sonho: o lançamento de uma biografia do 
escritor baiano Jorge Amado.

Boa leitura!

editorial

Fernando Alves, sócio-presidente da PwC Brasil

Mesmo num momento desafiador para a 
economia brasileira, com a retomada do 
crescimento em compasso de espera até  
a definição do próximo governo, há 
exemplos de empresas e setores que 
se destacam e conseguem resultados 
diferenciados, a despeito do cenário 
macroeconômico complexo. 

A Embraer é um desses exemplos. Terceira 
maior fabricante de jatos comerciais do 
mundo, a companhia é comandada desde 
2016 pelo paulistano Paulo Cesar de 
Souza e Silva, um gestor com origem no 
mercado financeiro e que imprimiu sua 
expertise de planejamento de longo prazo 
na complexa indústria aeronáutica. Paulo 
Cesar é o personagem retratado na seção 
Perfil desta edição de CEO Brasil. Em seu 
depoimento, o executivo fala sobre sua 
trajetória profissional, relembra o processo 
de modernização da Embraer após a 
privatização nos anos 1990 e conta como 
isso levou a empresa à liderança de mercado. 
Um dos segredos é a história de paixão de 
seus colaboradores pela inovação. 

Aumentar e manter o engajamento da 
força de trabalho é um desafio constante 
das organizações, que torna-se ainda mais 
complexo com as mudanças que a revolução 
tecnológica e as demais megatendências 
globais estão promovendo nas formas de 
colaboração, como o trabalho a distância, as 
jornadas flexíveis e os contratos de trabalho 
com objetivos específicos. Na seção Opinião, 
dois especialistas no tema, o britânico Guy 
Standing, da Universidade de Londres, e 
o brasileiro Leonardo Trevisan, da PUC-
SP, debatem sobre como será o futuro do 
trabalho no Brasil e no mundo. 

Assim como acontece com a colaboração, 
diversas dimensões da atividade humana e 
setores da economia em geral estão passando 
por processos acelerados de disrupção. Entre 
as indústrias que estão sendo afetadas por esse 
fenômeno está o setor financeiro. No Brasil, um 
exemplo disso é o crescimento das chamadas 
fintechs, que é analisado na reportagem da 
seção Pesquisa, com base em um estudo 
inédito realizado pela PwC em parceria com a 
associação do setor, a ABFintechs. Empresas de 
sucesso, como Neon e Creditas, contam como 
conquistaram a confiança do mercado.
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Pesquisa. Um levantamento inédito da PwC Brasil e da 
ABFintechs traz um raio-x das fintechs no Brasil e aponta 
os caminhos para que as startups do setor continuem 
em crescimento acelerado, pressionando instituições 
financeiras tradicionais com tecnologia e inovação. 

12

Opinião. Os economistas Guy Standing e 
Leonardo Trevisan debatem os impactos 
da disrupção tecnológica e das novas formas 
de colaboração sobre os trabalhadores e as 
organizações no Brasil e no mundo.
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Perfil: Paulo Cesar 
de Souza e Silva 
conta à CEO Brasil 
como deixou uma 
carreira consolidada 
no setor financeiro 
para entrar no mundo 
da aviação e ajudar a 
Embraer a se tornar 
a terceira maior 
fabricante de jatos  
do mundo.
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Tendência. A consolidação do 
mercado de educação ultrapassou os 
limites do ensino superior e chegou às 
redes de educação básica do país.  
O número de fusões e aquisições no setor 
explodiu e deve continuar crescendo.
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Empresa. O Grupo Record entrou na era da TV  
on demand com a criação do PlayPlus, uma plataforma 
inovadora de difusão de conteúdo que tem parceiros de 
peso e recebeu o suporte de desenvolvimento da PwC 
Brasil. Lançada no segundo semestre, a plataforma já 
apresenta resultados animadores.
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Ensaio. A diversidade na formação das equipes de trabalho 
deixou de ser um imperativo ético para se tornar também 
uma vantagem competitiva para os negócios. Empresas como 
a PwC Brasil já atuam para fomentar essa mudança.

16

Personalidade. A jornalista baiana 
Joselia Aguiar ganhou destaque ao 
assumir a curadoria da Flip nos últimos 
dois anos, aumentando a diversidade do 
maior evento literário da América Latina. 
Agora ela tem planos ainda mais ousados.
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Como Paulo Cesar de Souza e Silva, um executivo com origem no setor financeiro, 
encarou o desafio de preparar uma das maiores empresas aeronáuticas do mundo 
para um novo momento do mercado com inovação e tecnologia

perfil

Paixão por inovar

Opaulistano Paulo Cesar de Souza e Silva já 
era vice-presidente de um grande banco 
internacional em Nova York quando 
decidiu embarcar no “Projeto Embraer” 
em 1997. A empresa fora privatizada três 

anos antes, após um longo período de crise que quase 
a levou à falência. A experiência consolidada no setor 
financeiro não necessariamente indicava a ascensão 
que o executivo teria numa empresa historicamente 
comandada por engenheiros e militares, desde sua 
fundação em São José dos Campos (SP) em 1969.

Duas décadas depois, no entanto, Paulo Cesar tornou-se 
o presidente da fabricante brasileira que fatura US$ 6 
bilhões por ano nos mercados de aviação comercial, 
aviação executiva, defesa & segurança, aviação agrícola e 
serviços. O bem-sucedido “Projeto Embraer” teve grande 
contribuição do homem das finanças, já que, como ele 
mesmo explicou em entrevista na sede da empresa em 
São Paulo, “não se vende avião sem financiamento”.

Desde 2016 no comando geral da Embraer, o executivo 
de 63 anos foi antes presidente da área de aviação 
comercial, setor responsável pela maior parte da receita 
da companhia. A Embraer é líder na fabricação de jatos 
comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora 
de bens de alto valor agregado do Brasil. Em média, a 

cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer 
decola de algum lugar do mundo, transportando 
anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

Nesse depoimento à revista CEO Brasil, Paulo Cesar 
fala sobre sua trajetória profissional e empresarial, 
sobre como participou do processo de modernização 
da Embraer, com o foco de sua gestão na satisfação dos 
clientes, e sobre a decisão estratégica de unir a divisão 
de aviões comerciais da empresa à gigante americana 
Boeing, que deverá ser concluída em 2019.

“Construí minha carreira como um executivo financeiro 
no Brasil e no exterior. Sou formado em economia 
pelo Mackenzie, em São Paulo (SP). No início dos anos 
1980, fiz mestrado e MBA na Suíça e logo comecei a 
trabalhar em um banco estrangeiro, o Banco Europeu 
para a América Latina (BEAL). Quando voltei para o 
Brasil, assumi toda a área voltada para o negócio do 
banco, a área comercial, que era minha expertise. Após 
a compra do BEAL por um banco alemão, fui convidado 
para assumir uma posição em Nova York. Foram quatro 
anos em uma atividade de operações estruturadas para 
a América Latina, já como vice-presidente.

Foi quando retornei novamente ao Brasil que surgiu 
uma grande oportunidade, o Projeto Embraer. 
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Paulo Cesar de 
Souza e Silva, na 
sede da Embraer, 
em São Paulo
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executiva e defesa. Mas o principal destaque do período foi a 
nova família de jatos comerciais, os E-Jets, para o segmento 
de 70-120 assentos, posicionando a Embraer em um novo 
patamar de mercado e tecnológico. Em 2010, fui convidado 
para ser o presidente da Embraer Aviação Comercial, onde 
permaneci até 2016. Consolidamos nossa liderança no mercado 
de até 150 assentos. Os E-Jets fizeram da Embraer uma empresa 
ainda mais global, ampliando oportunidades em mercados 
como a China, o Oriente Médio e a Ásia. Ampliamos nossa 
presença nos Estados Unidos. Temos hoje mais de 100 clientes, 
que nos posicionam entre os três maiores fabricantes de aviões 
comerciais do mundo.

A cultura de inovação da Embraer nos leva a enfrentar novos 
desafios diariamente. Trouxemos novas melhorias para os 
aviões existentes e lançamos, em 2013, a segunda geração dos 
E-Jets, que são os jatos de corredor único mais silenciosos e 
eficientes da categoria. O programa E-Jets E2 foi muito bem 
desenvolvido, o que tem sido uma raridade na indústria. No 
evento de lançamento dissemos que o primeiro avião da família, 
o E190-E2, chegaria ao mercado em 2018. Nós cumprimos a 
promessa e o desenvolvimento ficou ainda um pouco abaixo 
do orçamento previsto. No mesmo período, nossa engenharia 
e equipe de inteligência de mercado, conseguiram fazer uma 
modificação importante no jato E175, da geração atual. O 
trabalho resultou numa aeronave mais eficiente, com uma 
redução de 6% no consumo de combustível, modificando 
somente um pouco a ponta de asa. Essa inovação gerou um 
grande ganho de competitividade e conquistamos desde 2012 
um market share de praticamente 80% no segmento.

Modernização
Assisti e participei do processo de modernização da Embraer. 
Após a privatização, houve uma união da capacidade de 
engenharia – que sempre foi a competência da Embraer – 
com o capital e a visão de mercado. Foi então que a empresa 

1946 
• Governo Federal cria o Centro 

Tecnológico da Aeronáutica 
(CTA), o embrião da Embraer

1955 
• Paulo Cesar de 

Souza e Silva nasce 
em São Paulo

1968 
• Protótipo do Bandeirante, 

primeiro avião regional do 
mundo, é submetido a testes

1969 
• Embraer é fundada 

oficialmente em São 
José dos Campos

Cheguei à companhia em outubro de 1997, três anos 
depois da privatização, para assumir uma posição na área 
de financiamento de aviões aos clientes. A família de jatos 
comerciais ERJ-145, com capacidade para até 50 passageiros, 
havia acabado de chegar ao mercado de aviação regional. 
Existia um bom potencial de demanda, mas as empresas 
aéreas normalmente não compram aeronaves pagando em 
dinheiro. Existe um financiamento estruturado por trás dessas 
aquisições e há várias formas de fazer essas operações.

Minha responsabilidade era montar os planos de financiamento 
para viabilizar a venda dos aviões. É uma área importante, 
porque não se vende avião sem financiamento. É uma atividade 
financeira e comercial ao mesmo tempo, em um momento 
crucial para recuperação da companhia. A princípio, foi um 
certo choque, porque quem trabalha no setor financeiro 
não está dedicado a apenas uma empresa. Na Embraer, era 
um negócio só, extremamente complexo, muito mais global 
e com a especificidade do financiamento para aviões. Foi 
uma diferença importante para mim. Estava acostumado 
a fazer operações mais curtas de quatro, cinco anos. Aqui 
não. Eram operações de 15, 20 anos. É claro que os tópicos 
de estruturação de um financiamento estavam presentes. 
O que não estava presente era a complexidade da indústria 
aeronáutica, que para mim era uma novidade.

Crescimento na empresa
Atuar na área de financiamento fez com que tivesse muito 
contato com a equipe comercial, com os principais clientes e 
fornecedores. No financiamento, via de regra, o fornecedor 
também é envolvido. Acabou sendo uma atividade financeira 
e comercial para mim. Essa combinação fez com que estivesse 
muito próximo das campanhas comerciais e, naturalmente, 
das vendas. A partir dos anos 2000, a Embraer iniciou um 
novo processo de internacionalização e diversificação de 
negócios. Ampliamos oportunidades nas áreas de aviação 
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começou a decolar. O desafio era ter uma presença maior 
no mercado, o que foi alcançado por meio da inovação. A 
Embraer sempre foi uma empresa que investiu muito em 
inovação. Em 1969, a empresa foi criada para a produção em 
série do Bandeirante, o primeiro avião regional do mundo. 
Era um turboélice, com 18 assentos, o primeiro avião para 
viagens entre cidades médias e pequenas. A Embraer já nasceu 
inovando, mas a gente tinha que realmente dar um novo salto.

Na década de 1990, havíamos chegado à era do jato e a 
Embraer não tinha recursos pra terminar o projeto de um 
jato de 50 assentos. Com a privatização, a entrada do capital 
aberto e dos novos investidores injetou 650 milhões de 
dólares na empresa, que foram suficientes para terminar 
esse projeto. Tivemos o combustível para a inovação, para 
a capacidade dos engenheiros de desenvolver um bom 
produto, eficiente, maduro, e para ter uma assistência 
técnica, um pós-venda bastante eficiente.

Mas o financiamento continuava sendo fundamental. Desde 
aquela época, tínhamos uma briga muito grande com a 
Bombardier, do Canadá, porque eles tinham financiamentos 
subsidiados. Esses subsídios davam a eles uma vantagem que 
não estava associada à qualidade do produto. Mostramos 
ao governo brasileiro que nós tínhamos que fazer alguma 
coisa, porque era impossível para o Brasil, naquele momento, 
acessar o mercado internacional para conseguir um 
financiamento. O Brasil não era investment grade e tinha uma 
taxa de captação bem acima dos países desenvolvidos. Por 
isso, o Proex [Programa de Financiamento às Exportações, 
criado em 1999] teve grande importância, equalizando essa 
diferença entre o custo no Brasil e o custo internacional. 
Equalizados os custos financeiros e focando no produto – o 
nosso produto era melhor – fomos gradativamente ganhando 
mercado. Posteriormente, a Embraer soube encontrar um 
nicho importante que foi o mercado de 70 e 120 assentos. 

Desenvolvemos uma família nova de jatos, os E-Jets (E170, 
E175, E190 e E195) supereficiente que levou a Embraer a ter 
o market share de 58% que temos hoje neste mercado. Desde 
então, vendemos 1.800 E-Jets, sendo que 1.400 já foram 
entregues. Essas aeronaves fizeram a Embraer se tornar uma 
empresa global como conhecemos hoje.

União com a Boeing
Como em qualquer indústria e qualquer empresa, é preciso 
permanecer atento aos movimentos de mercado. A Embraer 
é uma empresa muito respeitada no Brasil e no exterior, um 
ícone na indústria aeronáutica. Somos competitivos nos nichos 
de mercado que atuamos e os brasileiros enxergam a Embraer 
como um símbolo nacional. No ano que vem completaremos 
50 anos de operação. Sem dúvida, isso é motivo de muito 
orgulho para todos. Mas quando olhamos a história da aviação 
no mundo, não existiram muitas “Embraers” em outros 
países. Várias empresas de nações desenvolvidas no setor 
desapareceram. A Fokker faliu, a Fairchild, da Alemanha, faliu, 
a Saab saiu da aviação comercial, a British saiu da aviação civil 
e a Embraer vem se perpetuando e galgando novas posições até 
atingir a liderança. Deixamos de ser uma empresa de US$ 150 
milhões em 1995 e hoje faturamos mais de US$ 6 bilhões.
Em qualidade de serviço e tecnologia, estamos no mesmo 
nível de Boeing e Airbus. Entretanto, quando avaliamos a 
tendência da aviação daqui para a frente, vemos que existirá 

1994 
• Embraer passa ao controle da 

iniciativa privada. Entrada de 
investimentos inicia guinada 
de modernização

1981 
• Após se formar em economia, Paulo Cesar deixa 

o Brasil para fazer mestrado na Suíça. Executivo 
constrói carreira em bancos estrangeiros

1997 
• Após um período em NY, Paulo Cesar volta 

ao Brasil e ingressa na Embraer, assumindo 
a área de financiamentos de aeronaves

2016 
• Paulo Cesar de Souza  

e Silva é nomeado  
CEO da Embraer

2010 
• O executivo assume a área 

de aviação comercial da 
companhia. Lançamento da 
família E-jet faz empresa se 
tornar a 3ª maior do mundo
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“Esta é a nossa missão: antecipar 
o que está vindo pela frente. 
O sucesso do passado não é 
garantia de sucesso no futuro”
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Essa joint venture entre Embraer e Boeing dedicada à aviação 
comercial e para estudar outras possibilidades vai beneficiar 
as duas empresas e os dois países. De toda forma, a Embraer 
vai continuar existindo e crescendo nos mercados de defesa, 
aviação executiva, serviços e outros negócios disruptivos, como 
mobilidade urbana e sistemas complexos. Independentemente 
da parceria, daremos continuidade à nossa trajetória de 
sucesso reconhecida nas últimas cinco décadas.

Futuro da aviação
Criamos no ano passado a EmbraerX, uma área que está 
olhando para a inovação disruptiva, que pode vir de novos 
produtos voadores, de novos modelos de negócios ou inovação 
disruptiva na manufatura ou no serviço. Começamos uma 
parceria com a Uber, estamos investindo em um veículo 
elétrico de decolagem e pouso na vertical, conhecidos como 
eVTOL, para operar em regiões metropolitanas, como São 
Paulo. É uma visão de futuro, uma aeronave elétrica, com 
autonomia de 80 milhas e uma velocidade de 180 a 200 km/h, 
para fazer deslocamentos aéreos nas cidades, com muito 
menos ruído e sem emissão de CO2. A tendência da aviação no 
futuro é ir mais para o elétrico. Os aviões maiores não serão 
integralmente elétricos, mas o híbrido elétrico é uma tendência 
do futuro. O eVTOL terá um piloto no começo, mas a tendência 
é que seja autônomo. O primeiro voo experimental ocorrerá em 
2020, e a operação comercial em 2024.

Visão de gestão
Tenho a sorte de ter uma equipe supercompetente. Temos hoje 
18 mil funcionários, que trabalham com um objetivo único, que 
é fazer o desenvolvimento, a fabricação e a entrega de aviões 
de alta qualidade. A paixão que existe na Embraer nos motiva a 
fazer sempre o melhor, fazer para ganhar, crescer e conquistar 
mercado. Essa paixão é muito importante. É muito importante 
acompanhar o mercado, entender as tendências e aquilo que 
traz valor ao cliente. Não podemos nunca, como uma empresa 
de tecnologia avançada, onde há muita engenharia, desenvolver 
algo que não traga valor diferenciado ao cliente. Se mantiver 
sempre essa atitude e investir adequadamente para dar retorno 
ao cliente, automaticamente trará valor aos acionistas. Essa é 
a nossa missão, sempre com respeito à ética, às normas e aos 
princípios da companhia." 

uma concentração muito forte nos grandes fabricantes, que 
ficarão cada vez maiores. A cadeia de fornecedores está 
ficando cada vez mais consolidada. Só existem dois ou três 
players vendendo sistemas hidráulicos, elétricos, aviônicos, 
motores. O acesso ao mercado é dado de uma forma, que não 
basta apenas ter um bom produto ou o melhor produto.

Estamos bem posicionados no mercado, com produtos 
competitivos e uma força de trabalho altamente qualificada. 
Nosso desafio agora é ter ganho de escala para nos tornarmos 
ainda mais fortes diante do novo cenário de consolidações da 
indústria global. É preciso ter capacidade financeira, condições 
de oferecer mais, de fazer cross-selling. Nosso tamanho hoje nos 
obriga a olhar uma alternativa que garanta a sustentabilidade 
da empresa. Esta é a nossa missão: antecipar o que está vindo 
pela frente. O sucesso do passado não é garantia de sucesso 
no futuro. Ao mesmo tempo, a história também nos mostra 
que o crescimento da indústria aeronáutica do Brasil se deve 
a alianças estratégicas com outros países que alavancaram a 
nossa capacidade industrial e tecnológica. A Embraer é um 
exemplo de capacidade de inserção global por meio de uma 
rede de conhecimento e tecnologias. A parceria estratégica 
com a Boeing é um movimento que faz sentido para a empresa, 
para os acionistas, para os empregados e para o Brasil. Temos 
produtos complementares e um longo histórico de cooperação 
em pesquisas. É importante salientar que o nosso caso é muito 
diferente do que aconteceu com a Bombardier, que enfrentava 
grandes dificuldades financeiras, e de penetração no mercado. 
A Airbus comprou a Bombardier por um dólar. Nós temos 
uma empresa forte, sadia, investment grade. Há um futuro 
promissor, independentemente de um acordo com a Boeing. 

O movimento que estamos fazendo nesse momento é para 
colocar a Embraer em igualdade de condições ao mesmo 
tempo que estamos trabalhando as garantias necessárias para 
proteger nossa indústria, de modo que vamos garantir que a 
Embraer permanecerá no país, assim como a capacidade de 
engenharia e a produção. O projeto da Boeing é fazer do Brasil 
um centro de excelência, porque reconhece a capacidade e a 
competências que a Embraer tem. Posso dizer que em algumas 
áreas, nós somos mais eficientes e eles querem aproveitar essa 
expertise para desenvolver novos produtos no país também. 

3x4

Um livro
Maison de 

San Michel - 
Axel Munthe

Uma referência 
profissional

Meu pai e  
Ozires Silva 
(fundador da 

Embraer)

Uma meta
Garantir o crescimento 

e a perenidade da 
Embraer e o contínuo 
desenvolvimento da 
indústria aeronáutica  

no Brasil

Uma paixão
Churrasco 
com família 
e amigos e 
atividades 
outdoor

Uma cidade
Morges 
(Suiça)
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opinião

As novas formas 
de trabalho

As transformações provocadas pela revolução digital 
e pelas megatendências globais já começam a atingir 
as relações de trabalho no Brasil e no mundo. Um 
exemplo disso é que em 2018 metade dos brasileiros 
já afirma preferir trabalhar de forma autônoma, 

ganhando salários mais altos e pagando impostos menores, do que 
ter carteira assinada e mais benefícios trabalhistas – um cenário 
improvável no fim do século passado.

Leonardo Trevisan: mudanças são positivas e chegam para ficarGuy Standing: o desafio é garantir uma rede de proteção social

A pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha é um indicativo de 
que o conceito de emprego formal começa a perder força, num 
contexto em que a disrupção tecnológica deve colocar em xeque a 
existência de muitas das funções hoje exercidas pelo homem, assim 
como gerar a emergência de outras funções. Com isso, tendências 
de colaboração que vem se tornando populares, como o trabalho 
a distância, as jornadas flexíveis e os contratos de trabalho com 
objetivos específicos, devem crescer ainda mais. 

Colaboração a distância, acordos coletivos, remuneração e horários flexíveis 
são novidades nas relações de trabalho no Brasil e no mundo. Mudanças trazem 
oportunidades, mas exigem adaptação das organizações e seus profissionais
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Para debater os impactos desse novo cenário para nas 
organizações e na sociedade, a revista CEO Brasil 
entrevistou dois especialistas com visões distintas. 
Leonardo Trevisan, economista e professor da PUC-SP, 
vê perspectivas positivas decorrentes dessas mudanças: 
“A produção do trabalho aumenta muito com a noção de 
satisfação. E um dos pontos dessa noção é a flexibilidade”. 
Já o economista e historiador britânico Guy Standing, 
autor do livro O Precariado: a nova classe perigosa, vê as 
novas relações de trabalho como “toleráveis   e até  
bem-vindas para todos”, mas alerta para a necessidade da 
criação de mínimos padrões de seguridade social. 

Quais são as implicações das novas formas de 
trabalho para a economia? Existe a possibilidade 
de que ambos os lados se beneficiem?
Leonardo Trevisan: Até o início da globalização, 
tínhamos a expectativa de que o trabalhador precisava 
estar presente no local de trabalho para ser produtivo. 
Isso não existe mais. O que está em jogo com as novas 
relações de trabalho é o conceito de produtividade, 
que é maior na medida em que há maior flexibilidade 
e adaptação com a realidade do trabalhador. O que na 
realidade está em jogo é a produtividade do trabalho, 
e a possibilidade de o trabalhador entregar sua tarefa 
com qualidade em menos tempo. 

Guy Standing: O que estamos vendo em toda a 
economia de mercado global é o que os economistas 
chamam de “flexibilização do mercado de trabalho”, 
em que um número crescente de trabalhadores se 
insere em formas instáveis e inseguras de relações de 
trabalho. É improvável que essa tendência mude, e 
precisamos desenvolver políticas de proteção social 
adequadas a essa realidade. Neste momento, os 
trabalhadores enfrentam muita insegurança e, cada 
vez mais, não estabelecem um relacionamento direto 
com o empregador. Os benefícios são claros para 
empregadores e corporações. Mas não é saudável 
para os trabalhadores e para a sociedade. Portanto, 
precisamos nos concentrar na transformação dos 
sindicatos, de modo a torná-los melhores instrumentos 
de barganha para aqueles que estão no “precariado”, e 
precisamos reformar a política social, de modo a dar a 
todos uma âncora de segurança. Essa é uma das muitas 
razões para apoiar uma mudança gradual em direção a 
uma renda básica para todos como direito. Isso tornaria 
as inseguras e instáveis relações de trabalho mais 
toleráveis   e até bem-vindas para todos.

Sob a nova legislação trabalhista brasileira, 
acordos coletivos prevalecem sobre a CLT 
e jornadas de home office passam a estar 
protegidas pela lei. Como avaliam tais mudanças?
Leonardo Trevisan: São situações distintas. O home 
office é uma adaptação a uma nova realidade do 
trabalhador, que não encara o trabalho como um 
castigo para ele. Nessa relação, a ideia de ter um 
dia ou dois da semana em que ele está dentro da 
sua casa trabalhando remotamente vai ao encontro 
dessa expectativa de ter satisfação com o que ele 
faz. Isso é absolutamente comprovado em diferentes 
pesquisas nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. 
A produtividade aumenta muito com a noção de 
satisfação, com a ideia de ter um estilo de vida em que 
o trabalho não atrapalha. O fato de o acordo entre 
trabalhadores valer mais do que o legislado, de certa 
forma, complementa essa ideia. No Brasil, havia uma 
relação de trabalho marcada pela tutela do Estado. 
Isso tinha um sentido até a globalização e o avanço 
da automação. Hoje, não mais. Existem múltiplas 
realidades que precisam ser endereçadas. A lei não 
pode cobrir todas elas. 

Guy Standing: Todas as reformas trabalhistas 
dos últimos anos, no Brasil e em outros lugares, 
favoreceram empregadores e corporações e tendem a 
tornar o trabalho mais inseguro para os trabalhadores. 
Isso é unilateral e precisa ser equilibrado pelo 
fortalecimento da capacidade dos trabalhadores 
de serem representados em suas negociações e 
fortalecidos por reformas na proteção social.

As novas relações de trabalho têm trazido 
desafios na área jurídica. Uma juíza de 1o grau 

Relações no novo mundo do 
trabalho devem privilegiar 
produtividade e flexibilidade

Contratação flexível

Loren

Trabalhadores 
que preferem 
carteira assinada

50%
43%

7%

Trabalhadores 
que preferem ser 
autônomos, com 
salários mais 
altos e pagando 
menos impostos

Não sabem

FONTE: Datafolha

Brasileiros indicam preferência por trabalho autônomo
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negou a existência de vínculo empregatício 
entre a Uber e seus motoristas. Por outro lado, 
em Nova York houve uma decisão oposta.  Como 
observa essas diferentes compreensões?
Leonardo Trevisan: É uma questão complexa, porque 
envolve a resistência a uma realidade nova e difícil 
de ser aceita por todos. A pessoa tem um carro e 
transforma seu horário de trabalho em uma plataforma 
de negócio. Esse novo formato tem muito a ver com 
o avanço viabilizado pela tecnologia. A justiça tem 
procurado acomodar interesses de uma realidade 
anterior em uma nova realidade, mas esta acomodação 
será temporária. É indiscutível que a visão de um 
mundo do trabalho em que a produtividade está 
acoplada a uma plataforma de negócio vai se impor. É 
uma situação que não tem retorno. 

Guy Standing: O capitalismo de plataforma, 
representado pela Uber e por outras corporações 
baseadas em aplicativos, está em uma fase de transição, 
na qual os argumentos legais – sobre se os motoristas 
e outros que trabalham remotamente são empregados 
ou não – estão confusos. Os trabalhadores em tais 
situações não são empregados nem autônomos. Em 
meu livro A Corrupção do Capitalismo, os chamo de 
“tarefeiros” [taskers]. Nas próximas décadas, uma 
em cada três transações trabalhistas em países ricos 
e de renda média será feita on-line. O mercado de 
trabalho está sendo transformado dramaticamente. 
Precisamos pensar de maneira bastante diferente sobre 
o direito trabalhista, a negociação coletiva e a proteção 
social, uma vez que o “precariado” está causando 
uma crescente insegurança e o antigo sistema de 
distribuição de renda foi quebrado. 

Quanto e como a vida digital, das redes sociais 
e da conectividade ininterrupta, afeta o 
trabalho no mundo atual?
Leonardo Trevisan: A conectividade no mundo do 
trabalho é favorável exatamente se você entende o 
trabalho como uma plataforma de negócio. A conexão 
é a ideia de aproximação entre o polo que emprega 
e o polo que precisa de trabalho. Uma relação livre 
por iniciativa própria, tanto do trabalhador, quanto 
do empregador. Nesse aspecto, o celular é um grande 
aproximador desses dois polos. Mas há também uma 
segunda relação, que é o fato de que o celular pode 
invadir a vida privada do trabalhador. Isso já está 
sendo resolvido. Quando o trabalho é por plataforma 
de negócio e quando a flexibilidade é definida pelo 
trabalhador, só vejo pontos positivos. Se o trabalho 
acontece em uma realidade ainda da legislação 
anterior, aí, sim, nós temos mil discussões. Mas não é 
isso que vai vigorar na realidade do mundo. 

Guy Standing: Atualmente a digitalização do trabalho 
é uma novidade com impactos muito variados. 
Precisamos nos adaptar rapidamente.

Há economistas e filósofos que acreditam que 
o desenvolvimento das tecnologias permitirá à 
humanidade trabalhar cada vez menos e usufruir 
cada vez mais. O que pensam dessa possibilidade? 
Leonardo Trevisan: Essa é uma previsão que, ao 
contrário de parecer utopia, já vem sendo adaptada 
em diferentes realidades. E está no radar de diferentes 
entidades de proteção ao trabalho, até mesmo na 
Organização Internacional do Trabalho [OIT/ONU]. 
O que nós temos embutido nessa discussão é o debate 
sobre se a tecnologia vai liberar horas ou não. Essa 
discussão já está vencida – pesquisas da Universidade 
de Oxford provaram que dentro de dez anos, 47% das 
ocupações que nós temos hoje não existirão mais. A 
questão agora é outra: como nós faremos para que 
aqueles que não têm trabalho consigam uma renda 
mínima para que possam sobreviver com dignidade? 
Esse fato, ao contrário de nos parecer utópico, já é 
objeto de vários referendos e de vários estudos. O 
Massachusetts Institute of Technology [MIT] elaborou 
um estudo recente sobre renda mínima em 16 
países, associando o avanço do crescimento de renda 
proporcionada pela internet e sobre a distribuição de um 
pouco dessa renda para quem não consegue trabalho. 

Guy Standing: A revolução tecnológica está tendo um 
grande efeito perturbador, criando mais incerteza 
econômica para milhões de pessoas. Não acredito que 
as novas tecnologias nos tornarão desnecessários, 
mas estão contribuindo para o colapso do sistema de 
distribuição de renda e, portanto, as mudanças só 
beneficiarão a todos nós se houver reformas lideradas 
por governos esclarecidos.

Medidas de flexibilização 
do mercado de trabalho
Percentual que concorda totalmente ou em parte que 
gostaria da medida (%)

Ter flexibilidade de local de trabalho

Ter flexibilidade de horário de trabalho

Trabalhar mais horas por dia em 
troca de mais folgas

Reduzir horário de almoço para 
sair mais cedo

Dividir as férias em mais de dois 
períodos

81%

73%

67%

64%

60%

FONTE: IBOPE CNI
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De tempos em tempos, o mundo dos 
negócios é impactado por disrupções 
provocadas por novas tecnologias e 
mudanças de comportamento das 
pessoas. No século 21, a revolução 

digital está afetando praticamente todos os setores da 
economia. Um deles é o setor financeiro. A 
popularização da internet, somada a inovações como 
armazenamento de dados na nuvem, internet das 
coisas, data analytics e robótica avançada, possibilitou 
o surgimento das fintechs, empresas que atuam entre 
os setores de tecnologia e serviços financeiros, na 
criação de produtos e serviços que têm como grande 
objetivo reformular a experiência do usuário.

O fenômeno é recente. Boa parte das fintechs surgiu a 
partir de 2016 e foi fundada por jovens na faixa dos 
30 anos com alta escolaridade, egressos do mundo 
corporativo – mas que nutrem ojeriza a terno e 
gravata e preferem trabalhar de jeans, tênis e camisa 

com mangas dobradas. Hoje, a estimativa é que existam 
cerca de 400 fintechs no Brasil. Dessas, 224 
responderam à pesquisa Fintech Deep Dive 2018, um 
trabalho inédito feito pela PwC Brasil em parceria com 
a Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs).

As fintechs brasileiras atuam em diversos setores da 
área financeira. Quase um quarto das empresas que 
participaram da pesquisa atua com meios de 
pagamento. Outras atuam na gestão de investimentos, 
ou seja, ajudando as pessoas a aplicar recursos, ou na 
gestão financeira, fornecendo ferramentas para 
controle do orçamento pessoal. No total, foram 
identificados 13 setores.

O estudo desmistificou a ideia de que as fintechs são 
concorrentes dos bancos tradicionais. Na verdade, só 
17% delas são focadas no atendimento à pessoa física. 
A maioria atua no segmento B2B, atendendo empresas 
de diversos setores – entre eles instituições financeiras. 

pesquisa

O banco 
descomplicado
Fintechs crescem oferecendo serviços financeiros digitais 
e inovadores a custos baixos. Para crescer e tornar-se 
relevantes, precisam superar o desafio de se fazerem 
mais conhecidas do público final
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Muitas fintechs atuam provendo serviços tecnológicos 
para bancos e seguradoras que não têm sistemas 
altamente tecnológicos. “São poucas as fintechs que 
promovem disrupção interagindo com o consumidor 
final”, diz Rodrigo Soeiro, presidente da ABFintechs. 
“Muitas delas atuam em parceria com as instituições 
tradicionais, oferecendo novas tecnologias.” 

Como é natural num fenômeno novo, as fintechs 
brasileiras ainda são, de modo geral, pequenas: 51% 
delas estão no estágio de início de operações e somente 
12% delas têm faturamento acima de R$ 10 milhões. 
Pouco mais de um terço tem ganhos anuais de até R$ 
350 mil – e se enquadram na categoria de 
microempresas. Metade tem menos de dez funcionários 
e 58% não atingiram o break-even, ou seja, ponto de 
equilíbrio financeiro. São pequenas, mas estão 
crescendo: 50% delas tiveram crescimento de receita 
superior a 30% em 2017 e quase 70% esperam ter esse 
nível de crescimento em 2018. Claro, como a base ainda 

é pequena, crescimentos percentuais expressivos são 
mais fáceis. “Ouvimos muito o mercado falar das 
fintechs, mas, salvo raras exceções, elas ainda estão por 
gerar um impacto significativo no mercado”, diz Luís 
Ruivo, sócio da PwC Brasil. “Para crescer e se consolidar, 
as fintechs precisam superar vários desafios.”

O principal desafio apontado por metade dos 
respondentes é atrair recursos humanos qualificados. 
Outros são: alcançar escala necessária para as operações 
(apontado por 42% dos entrevistados), conseguir 
visibilidade (34%) e obter investimentos para o negócio 
(29%). Para Rodrigo Soeiro, todos os desafios estão 
ligados à falta de visibilidade, o que ressalta a importância 
do mapeamento feito pela pesquisa. “Quando se tornarem 
mais conhecidas, as fintechs conseguirão atrair pessoas 
qualificadas, investimentos e ganhar escala”, diz.

Ganhar escala significa atrair clientes. Investir em ações 
de marketing é importante, mas não suficiente. Segundo o 

Pedro Conrade, da Neon Pagamentos: em três anos, a fintech chegou a 1,3 milhão de clientes, com foco no público millenial

Le
an

d
ro

 F
on

se
ca



14 ceo pesquisa

sócio da PwC Brasil, antes de tudo, as fintechs precisam 
oferecer serviços diferenciados e não se restringirem a copiar 
modelos de sucesso. “Elas precisam oferecer serviços únicos 
para ter vantagem competitiva”, diz Ruivo. “Quem fizer isso 
vai ganhar escala e, com isso, vai diluir os custos fixos, algo 
fundamental para o sucesso do negócio.”

Crescer se diferenciando dos concorrentes foi a estratégia da 
Creditas, plataforma digital de concessão de crédito. 
Fundada em 2012, a fintech empresta dinheiro com juros 
menores e prazos de pagamento maiores do que os 
oferecidos pelas instituições tradicionais. “Ao atuarmos 
exclusivamente no universo virtual, sem agências, 
conseguimos reduzir os custos operacionais, o que possibilita 
oferecer crédito a um custo menor”, diz Sergio Furio, CEO e 
fundador da Creditas. Outra estratégia para oferecer 
melhores condições aos clientes é realizar empréstimos 
tendo como garantia imóveis ou veículos. “A taxa média de 
juros para crédito pessoal fica entre 5% e 6% ao mês. Na 
Creditas, a taxa começa em 1,15% ao mês com o imóvel 
como garantia, e 1,79% se for dado o carro como garantia.” 
O prazo também é maior, segundo Furio: 15 anos, ante um 
ano, na média de mercado.

Em três anos, o número de funcionários saiu de 15 para 
300. Por mês, 1 milhão de pessoas acessam a plataforma 
em busca de crédito. A expectativa é chegar ao final de 
2019 com uma carteira ativa de R$ 500 milhões. 
“Aumentamos de tamanho sete vezes no ano passado”, diz 
Furio. “Neste ano, vamos crescer cinco vezes e, em três 
anos, queremos ser 30 vezes maiores.” Para isso se tornar 
realidade, a Creditas precisa superar a preferência dos 
brasileiros pelas instituições bancárias tradicionais. “Temos 
de nos tornar mais conhecidos do público, que ainda busca 
grandes bancos quando precisa tomar empréstimos, mesmo 
pagando mais caro”, diz Furio.

Nem todas as empresas chegam a esse estágio de se 
consolidar e sonhar com voos mais altos. A culpa é a falta de 
investidores dispostos a impulsionar os primeiros passos, que 
costumam ser sempre os mais difíceis. “Faltam investidores 
no Brasil”, diz Rodrigo Soeiro. Para ter uma ideia, no ano 
passado, os investimentos de venture capital em fintechs na 
América do Norte chegaram a US$ 8 bilhões. Na América no 
Sul, o montante mal alcançou a US$ 200 milhões. 

Oportunidades 
Se há desafios, também há oportunidades enormes à 
disposição dos empreendedores – que justificam o otimismo 
no setor. “As fintechs podem crescer aproveitando as 
mudanças no hábito de vida das pessoas, que estão em 
busca de novos modos de consumo de produtos e serviços”, 
diz Luís Ruivo. O grande impulsionador das fintechs é a 
preferência das pessoas – principalmente das novas gerações 
– por serviços on-line. Segundo estudos da PwC Brasil, 88% 
dos brasileiros entre 18 e 34 anos (a chamada geração 
Millennial) têm perfil nas redes sociais e dois terços deles 
fazem compras pela internet pelo menos uma vez ao mês.

Sergio Furio, da Creditas: menor custo operacional, menores taxas

Regulamentação e o 
impacto na expansão 
dos negócios 
Além dos desafios inerentes ao negócio – como 
atrair clientes e investidores –, os empreendedores 
têm de lidar com os desafios do ambiente de 
negócios brasileiro. Para 25% das fintechs 
entrevistadas para a pesquisa Fintech Deep Dive 
2018, cumprir as exigências regulatórias é uma 
barreira ao crescimento. 

A complexidade tributária e a insegurança jurídica 
são barreiras de entrada e afastam investidores de 
todos os setores. No caso das fintechs, um negócio 
novo, a falta de leis específicas gera lacunas que 
provocam dúvidas nos empreendedores.

Aos poucos, esses espaços são preenchidos.  
“A situação hoje é melhor do que era há três anos”, 
diz Pedro Conrade, CEO da Neon Pagamentos. 
Em abril, por exemplo, foram aprovadas novas 
regras para a atuação das fintechs no segmento de 
Sociedades de Crédito Direto (SCD) e Sociedades 
de Empréstimo entre Pessoas (SEP). As novas 
regulações dão segurança às empresas que atuam 
na concessão de crédito. “As resoluções permitem 
às fintechs atuar de forma mais independente das 
instituições financeiras tradicionais, abrindo espaço 
para o desenvolvimento do setor”, diz Luís Ruivo, 
sócio da PwC Brasil.
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Crescimento 
acima de 30% 56%

Queda de 
1% a 30% 0%

Queda acima 
de 30% 1%

Crescimento de 
1% a 30% 28%

Crescimento 
zero 1%

3%Não informado

Expectativa de crescimento
Essa geração, ao mesmo tempo que se abre para as inovações 
digitais, repele os serviços tradicionais, como os oferecidos 
pelos bancos. Segundo o Millennial Disruption Index, 53% 
dos jovens não acreditam que os bancos ofereçam ofertas 
diferenciadas – e 71% dizem que preferem ir ao dentista a 
sentar para conversar com um representante de banco. O 
resultado dessa rejeição é que 73% deles gostariam que 
novas empresas do setor de tecnologia digital, como Google e 
Amazon, entrassem no mercado de serviços financeiros.

Foi nesse nicho que a Neon Pagamentos entrou. Há três anos, 
Pedro Conrade viu o banco do qual era correntista, de marca 
tradicional, cobrar R$ 46 de tarifas porque ele ficou R$ 1 no 
negativo. “Vi que havia uma oportunidade de negócio: criar 
um serviço financeiro baseado em baixo custo, excelente 
atendimento e experiência cativante”, diz. O resultado foi a 
criação da Neon Pagamentos, fintech que atua de forma 
análoga aos bancos, oferecendo conta digital, cartão de 
crédito e opções de investimentos. “Nosso público são as 
pessoas conectadas, que querem uma experiência 
simplificada por meio de um aplicativo no celular e não 
encontram isso nos grandes bancos.” O cliente médio da 
Neon são jovens na faixa dos 30 anos que não querem 
frequentar agências bancárias nem pagar tarifas. Hoje a Neon 
tem cerca de 1,3 milhão de cadastros. “As oportunidades de 
crescimento são enormes porque, juntas, as fintechs não têm 
nem 5% de um mercado que é gigantesco.”

Rodrigo Soeiro, da ABFintechs: startups crescem em parceria com instituições financeiras tradicionais

“Ainda faltam 
investidores  
para impulsionar 
fintechs  
no Brasil”

Em 2018, mercado de fintechs deve continuar em expansão

FONTE: Fintech Deep Dive
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As vantagens competitivas da 
diversidade no ambiente 
corporativo podem ser 
compreendidas por meio de uma  
fórmula simples: pessoas diferentes 

produzem uma variedade de pensamentos 
distintos a respeito de um mesmo problema e, 
consequentemente, têm maior chance de obter 
soluções com melhores resultados. Reconhecer, 
respeitar, valorizar e alavancar uma cultura de 
diversidade e inclusão entre os talentos da 
organização são ações essenciais para combinar 
múltiplas perspectivas e visões em prol da 
inovação. Essa é uma percepção cada vez mais 
consolidada entre as organizações. Um bom 
exemplo vem da companhia francesa de meios de 

pagamento Sodexo, que adotou o lema 
“O equilíbrio entre os gêneros é nosso negócio”. 
Entre 2009 e 2016, a presença feminina na força 
de trabalho da empresa subiu de 17% para 40%. 
Segundo avalia a Sodexo, a mudança contribuiu 
para elevar o engajamento dos funcionários, 
fortalecer o valor da marca em 5% e aumentar o  
lucro do grupo em 23%.

Um estudo da Harvard Business Review reforça 
os avanços com a realização de práticas relativas 
à diversidade. De acordo com o levantamento, 
nas empresas onde a prática de diversidade e 
inclusão é efetiva, os funcionários são 17% mais 
engajados, felizes e dispostos a ir além das suas 
responsabilidades. Além disso, foi identificado 

Quanto mais diversa, mais valiosa a força de trabalho. 
Múltiplos pontos de vista contribuem para combinações 
inusitadas de inovação. Empresas devem se voltar para práticas 
que favoreçam a troca de ideias e a destreza cultural

Por Marcelo Cioffi, sócio e líder de Diversidade da PwC Brasil

ensaio

Diversidade e 
inclusão fazem bem 
para o negócio
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Diversidade na PwC: o debate de ideias leva a novas políticas de inclusão
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Marcelo Cioffi, sócio da PwC Brasil: diversidade é mais do que formar equipes com origens distintas
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que a existência de conflitos chega a ser 50% menor do 
que nas outras organizações.

Esses são apenas alguns exemplos do benefício de 
reconhecer a diversidade como um ativo valioso, que pode 
melhorar o acesso a novos talentos e mercados, além de 
criar condições propícias à inovação. A valorização da 
cultura de diversidade e inovação pode gerar diferentes 
insights de negócios e possibilidades de aprimoramentos 
de processos, produtos e serviços.

A promoção da diversidade, no entanto, não se restringe 
apenas à formação de equipes diversas. É preciso garantir 
a existência de um ambiente em que não se reduza o 
gênero humano a um padrão, mas compreenda todos os 
talentos como únicos e necessários, sem diferenciá-los por 
causa de cor, raça ou aparência física. Cabe às empresas 
alavancarem políticas e ações que favoreçam as diferenças 
cotidianas do trabalho.

Além de investimentos em recrutamento, é necessário que 
os profissionais saibam lidar com as diferenças no dia a 
dia. Para extrair todas as possibilidades derivadas da 
diversidade, ela precisa ser tratada de forma natural, por 
meio da destreza cultural. O ideal a ser alcançado é a 

Cultura de 
diversidade 
pode gerar 
insights de 
negócios e 

aprimorar 
processos, 
produtos e 

serviços

Grupo liderado por 
um(a) sócio(a) e 

profissionais 
que representam a 

diversidade para discussão 
de práticas inclusivas. 

As CoPs fazem reuniões 
periódicas dentro da  

PwC Brasil.

Atualmente 
são 5 CoPs: 

Gênero, 
Raça/Etnia, 
Geração, 
LGBT+ e 

Pessoas com 
Deficiência.

Entenda o que são as CoPs
Grupos de debate fomentam troca de ideias
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Ascensão feminina na PwC Brasil

das admissões  
à sociedade 

foram de  
mulheres 

de aumento  
de mulheres  
na sociedade

dos cargos  
gerenciais são 
ocupados por 

mulheres

dos cargos de  
diretoria são 

ocupados por 
mulheres

37% 46% 45% 33%

capacidade de interagir bem com as diferentes formas de 
ver o mundo, fora dos padrões e dos preconceitos, 
possibilitando a multiplicidade das relações. 
 
Boas práticas
Para as empresas que têm desenvolvido políticas em prol da 
equidade de tratamento para seus funcionários, um passo a 
ser tomado é promover a troca de ideias. Na PwC Brasil, 
foram implementados grupos de discussão para adotar 
melhorias nas políticas de inclusão. Nas chamadas 
Comunidades de Práticas (CoPs), profissionais se encontram 
periodicamente para sugerir políticas dedicadas a questões 
ligadas às seguintes dimensões de diversidade: Gênero, 
Geração, LGBT+, Raça/Etnia e Pessoas com Deficiência.
  
As CoPs estão especialmente atreladas a alguns valores 
defendidos e praticados pela PwC Brasil, como por 
exemplo: “Cuidamos das pessoas, trabalhamos juntos e 
desafiamos o limite do possível”. Sob essa perspectiva, é 
essencial conhecer as pessoas e o que importa para elas. O 
trabalho em equipe é baseado necessariamente em 
compartilhamento de ideias, relacionamentos e busca de 
uma ampla variedade de perspectivas.
 
As discussões das CoPs contribuíram para novas políticas na 
PwC Brasil. A ampliação do período de licenças para mães e 
pais veio, por exemplo, para atender às demandas de Gênero 
e LGBT+. As mulheres contam com seis meses do benefício e 
homens têm o direito a dois meses. Além disso, a PwC Brasil 
oferece como benefício, parte do pagamento de creche para 
profissionais com filhos de até 1 ano. No caso de LGBT+, são 
garantidos os mesmos direitos, com a equivalência do tempo 
de licença-maternidade ou paternidade para quem for o 
cuidador principal ou secundário da criança. Fica a critério 

dos pais também dividir a licença em dois momentos: o 
primeiro mês com o nascimento da criança e o segundo no 
retorno da(o) parceira(o) ao trabalho.
 
Já a CoP da Geração, que se dedica à diversidade das 
faixas etárias, trouxe a proposição de horários mais 
flexíveis no trabalho, em resposta, principalmente, aos 
profissionais das novas gerações. A PwC Brasil é composta 
de 82% das gerações Y e Z e tem 4% de profissionais com 
mais de 50 anos.
 
A iniciativa ganhou o nome de Flex Menu, em que o 
profissional pode escolher, por exemplo, reorganizar a 
jornada mensal de 40 horas ou trabalhar até duas vezes 
por semana remotamente. A experiência da política 
resultou em profissionais mais produtivos e satisfeitos 
com a qualidade de vida.
 
Na PwC Brasil, outras iniciativas também engajam.  
Houve um aumento de 147% no total de profissionais  
com deficiência nos últimos dois anos. O Programa Nova 
Geração, principal porta de entrada de novos talentos, 
selecionou 28,2% de trainees negros para a turma de 2019, 
20% acima do registrado na edição anterior do programa.
 
Uma organização atenta para a questão da diversidade e 
inclusão, portanto, atinge melhores resultados, atrai e 
retém os melhores talentos, dando a chance de que todos 
exponham seu ponto de vista. Adicionalmente, essas 
empresas conquistam a admiração de seus clientes e 
fornecedores, fortalecendo o relacionamento de longo 
prazo em sua cadeia de valor. Por tudo isso, geram 
inovações incalculáveis na construção de um mundo 
melhor. Esse é o nosso propósito. 

Desigualdade de gênero apresenta trajetória de queda
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Para fazer frente ao crescimento 
do mercado de streaming, 
emissora paulista aposta em 
modelo inovador de marketplace 
de conteúdo, desenvolvido em 
parceria com a PwC Brasil

empresa

Record  
on demand

Fundado pela família Machado de Carvalho em 1953, 
o Grupo Record foi um dos primeiros a investir em um 
canal de televisão, tecnologia que chegou ao Brasil 
em 1950. Unido com um grande sistema de rádio com 
sede em São Paulo, o Grupo Record marcou época 

ao montar e transmitir os pioneiros festivais de música popular 
brasileira na década de 1960, responsáveis por lançar nomes 
como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. 

Atualmente, é avaliado em R$ 1,9 bilhão e já se tornou o quarto 
maior conglomerado de mídia do Brasil, com 15 unidades 

de negócio. É ainda a organização com o maior número de 
emissoras próprias e a segunda no mercado publicitário.

Dando continuidade ao seu plano de expansão, a nova aposta 
da Record é o PlayPlus: lançada em agosto, trata-se de uma 
plataforma de marketplace com serviço de streaming de vídeo 
incluindo conteúdo próprio e de terceiros. Para dar mais 
esse passo no mercado de mídia e entretenimento, o Grupo 
Record contou com a participação direta da PwC Brasil, que 
fez um trabalho de mapeamento do mercado e estruturação 
da plataforma. 

Grupo Record: emissora paulista dá continuidade à sua                                      estratégia digital iniciada em 2009, com a criação do portal R7; plataforma PlayPlus marca a entrada do grupo na era do streaming
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“Analisamos fatores significativos, como o perfil da marca Record, 
a segmentação de seus telespectadores e o tipo de concorrente no 
mercado neste momento. Com base nisso, a PwC Brasil traçou o 
modelo de negócios a ser implantado, a tabela de precificação e as 
propostas aos parceiros para divulgarem seus conteúdos”, afirma 
Carlos Giusti, sócio da PwC Brasil da área de Digital. 

Entre o conteúdo próprio que será disponibilizado estão as 
principais atrações da TV Record, da Record News, os acervos 
do grupo, como o programa Família Trapo, sucesso na década de 
1960, e especiais de música. Entre os parceiros que entraram no 

projeto para disponibilizar seus conteúdos na plataforma estão o 
canal esportivo ESPN e o infantil PlayKids. Algumas pré-produções 
já estão em andamento para serem oferecidas no PlayPlus. Uma 
parte do conteúdo é gratuita e para acessá-la é necessário baixar 
o aplicativo produzido para iOS e Android. Até o momento, 
os pacotes de assinatura custam de R$ 12,90 a R$ 32,80. 

Antonio Guerreiro, superintendente de estratégia 
multiplataforma do Grupo Record, liderou o projeto e afirma 
que, para gerir a plataforma, conta com 312 funcionários em 
sua equipe e uma vasta experiência em inovações no setor de 

Grupo Record: emissora paulista dá continuidade à sua                                      estratégia digital iniciada em 2009, com a criação do portal R7; plataforma PlayPlus marca a entrada do grupo na era do streaming
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mídia. Guerreiro é um dos idealizadores da estratégia digital 
do Grupo Record, iniciada em 2009 com a criação do portal R7, 
que atualmente tem 70 milhões de visitantes únicos ao mês. 
Ele também participou do projeto e da execução do R7 Play, em 
parceria com o YouTube, um canal pago dentro do YouTube  
no qual assinantes podiam acessar a programação da Record.  
A plataforma foi uma espécie de embrião do PlayPlus.

 “O principal diferencial do PlayPlus é ser o primeiro marketplace 
de streaming criado no Brasil com vários conteudistas. Com uma 
única porta de entrada, o usuário passa a ter acesso a inúmeros 
formatos, não apenas em vídeo, mas também rádios, podcasts e 
demais formas de consumo de conteúdo. Nosso princípio é que o 
usuário é o grande proprietário do conteúdo e ele deve assistir o 
que quiser e na hora que quiser”, afirma Guerreiro. 

“Os primeiros resultados superaram todas as expectativas 
criadas, já que a plataforma vem sendo muito bem 
recebida desde sua inauguração em agosto, o que exige um 
acompanhamento constante e cada vez mais investimentos para 
aprimorá-la”, completa.

Streaming é foco de oportunidades no Brasil
Após dois anos de retração, o PIB brasileiro voltou a crescer, 
mesmo que timidamente, em 2017 e 2018. A consequência é a 
melhora nos índices de desemprego e no consumo das famílias. 

Carlos Giusti, sócio da PwC Brasil: o digital 
transformou o ecossistema de mídia e entretenimento

A PwC Brasil fez o trabalho de 
mapeamento do mercado e de 
estruturação do PlayPlus
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Projeção de acesso à internet no Brasil
Crescimento dos acessos móveis deve se intensificar nos próximos anos

61%

39%

62%

38%

66%

34%

68%

32%

 móvel
10,9%

 fixo
2,5%69%

31%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

64%

36%

Crescimento 
médio (%) - 
5 anos

FONTE: Global Media Outlook 2018-2022



Os investimentos nos segmentos de mídia e entretenimento, 
principalmente em novas plataformas digitais, têm boa 
perspectiva de retomada. 

Um estudo da PwC Brasil que analisa o setor de mídia e 
entretenimento indica que, nessa área, os serviços de streaming 
de vídeo apresentam as maiores taxas de crescimento nos 
próximos cinco anos no País: o investimento em vídeo na 
internet, onde se enquadra a proposta do PlayPlus, vai sair de 
US$ 498 milhões, em 2017, para US$ 782 milhões, em 2022, 
crescendo em média 9,4% ao ano. 

Por outro lado, entre 2016 e 2017, o mercado de mídia assistiu a 
uma queda considerável no número de brasileiros adeptos da TV 
por assinatura. No momento, esse mercado tem como principais 
players a Netflix e a AmazonPrime, além do GloboPlay, criado 
pelo Grupo Globo, com cinco anos de operação. 

 Todos esses fatores foram decisivos para o Grupo Record investir 
em serviços de streaming e continuar sua estratégia digital em 
andamento nos últimos dez anos. “O digital transformou todo o 
ecossistema de mídia e entretenimento, o que tornou o conteúdo 
mais imersivo. A consequência é um usuário que não quer mais 
esperar a programação da TV. Pelo contrário, ele quer acessar o 
conteúdo em qualquer lugar e horário”, afirma Carlos Giusti.  

Por uma questão estratégia, o Grupo Record não revela o valor 
do investimento no PlayPlus, mas Guerreiro sinaliza que foi 
um dos principais investimentos feitos pelo conglomerado nos 
últimos anos. “Acreditamos muito nesse modelo de distribuição 
montado em parceria com a PwC Brasil e vamos alcançar 
nosso objetivo principal, que é nos tornarmos um hub de 

FONTE: Fibria
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Antonio Guerreiro, do Grupo Record: o usuário deve ser cada vez mais o verdadeiro proprietário do conteúdo

A plataforma 
de marketplace 
de vídeo inclui 
conteúdo 
próprio e de 
parceiros

entretenimento”, afirma Guerreiro. Para manter o interesse do 
público e se firmar como hub de conteúdo, semanalmente a 
plataforma lança algum conteúdo ou parceria. Recentemente 
estreou a série Terrores Urbanos, coprodução da Record TV 
com a Sentimental Filmes. “Os cinco episódios só chegarão à TV 
aberta em 2019”, conclui Guerreiro. 
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Pesquisa 
realizada em 

53 países, entre 
eles o Brasil

Avaliação 
15 segmentos 

da área 
de mídia, 

entretenimento 
e publicidade

A receita global no 
setor deve subir 

26% entre 2018 e 
2022, de  

US$ 1,9 trilhões para 
US$ 2,4 trilhões

Mídia e entretenimento  
devem seguir em alta
Estudo da PwC aponta futuro promissor para o setor de streaming

FONTE: Global Media Outlook 2018-2022
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Bruno Elias sempre foi um aluno exemplar. 
Formou-se no Colégio Militar do Rio de 
Janeiro, em 1999, como “coronel aluno”, 
distinção dada ao estudante com melhor 
desempenho. Passou no Instituto Militar de 

Engenharia (IME), um dos mais concorridos do país e 
se formou como primeiro aluno da turma. Foi trabalhar 
no mercado financeiro, mas sempre gostou do ambiente 
escolar. Ainda na faculdade, dava aulas de física no 
Pense, um curso preparatório para vestibular onde 
estudara. Em 2007, abandonou a carreira no Banco 
Opportunity para iniciar uma nova vida como executivo 
do setor de educação.  Tornou-se sócio e CEO da Pense. 
“Via as consolidações na educação superior feitas pela 

Kroton e pela Estácio e pensava que o mercado da 
educação básica era ainda mais promissor”, diz Elias.

A ascensão de Elias e da Pense ilustra o boom que a 
educação básica privada brasileira está passando. 
Trata-se de um mercado que movimenta anualmente 
R$ 100 bilhões – quase o dobro do ensino superior. 
De olho nesse mercado, investidores se articulam na 
criação de grandes grupos, detentores de redes de 
escolas com centenas de unidades e alunos que chegam 
na casa dos milhares. Trata-se de um fenômeno similar 
ao que ocorreu há alguns anos no ensino superior. 
O crescimento de universidades como Unip, Estácio, 
Uninove e Anhanguera, entre outras, atiçou a cobiça 

No segmento de educação, os próximos 
anos devem ser marcados pela criação 
e consolidação de grandes grupos no 
ensino básico – um fenômeno que já 
começou e tem tudo para ser benéfico 
para estudantes e investidores 

tendência

A revolução 
nas escolas

Educação básica: após boom do ensino superior, setor se tornou                                  grande alvo de grupo de investimentos para consolidação e expansão de redes particulares
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Educação básica: após boom do ensino superior, setor se tornou                                  grande alvo de grupo de investimentos para consolidação e expansão de redes particulares

Desde 2013, o setor de educação registrou 
132 operações de fusões e aquisições 

Mercado aquecido

26 24
27

13

19
23

FONTE: PwC Brasil. *Transações consolidadas até o mês de setembro.

de grandes fundos de private equity. O resultado foi a 
criação de empresas como Kroton, Estácio, Anima, Ser 
Educacional e Somos Educação, as quais juntas têm valor 
de mercado na casa dos R$ 30 bilhões, segundo dados 
da Economatica. Desde 2013 até o final de setembro, o 
setor de educação registrou 132 operações de fusões e 
aquisições, de acordo com pesquisa da PwC Brasil.

A virada da Pense começou em 2013, quando a Gera 
Venture, fundo de capital de risco focado em educação 
e que tem entre seus investidores o bilionário Jorge 
Paulo Lemann, que entrou no negócio. Com a parceria, 
nasceu a Eleva Educação. A expansão foi rápida. Em 
2014, a holding comprou a rede de ensino Coleguium, 

2013 2014 2015 2016 2017 2018*
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Christian Gamboa, sócio da PwC Brasil: o setor de educação 
básica é mais atraente do que o de ensino superior

*Valor de mercado no dia 11 de outubro de 2018

no Rio de Janeiro, e lançou um sistema de ensino 
próprio. Em 2015, adquiriu a paranaense Alfa. No ano 
seguinte, criou a escola Eleva e, em 2017, o Nota 10. 
“Devemos encerrar 2018 com mais três aquisições”, diz 
Elias. Hoje, a Eleva administra 98 escolas.

A Eleva não está sozinha nesse mercado – pelo 
contrário, enfrenta uma concorrência de peso. Em 
outubro, a Kroton concluiu a compra da Somos 
Educação, detentora da rede de ensino Anglo e das 
editoras Ática e Saraiva. A transação foi realizada 
pela Saber, a holding da Kroton para a educação 
básica criada em abril de 2018. O negócio chegou a 
R$ 4,6 bilhões. “Ao focar a sua atuação no mercado de 
educação básica de qualidade, do ensino infantil ao 
ensino médio, a Saber estará dedicada em contribuir 
para a formação e o desenvolvimento de crianças e 
jovens em uma fase vital e especial de suas trajetórias 
pessoais”, disse Rodrigo Galindo, presidente da Kroton, 
durante o anúncio da criação da nova empresa.

Uma das primeiras aquisições da Saber foi o Centro 
Educacional Leonardo Da Vinci, em Vitória (ES). Em 
setembro, foi a vez da compra do Centro Educacional 

Aposta de grandes grupos pode 
ajudar a contornar parte dos 
problemas da educação básica

Latu Sensu, com unidades em Manaus (AM) e Rio 
Branco (AC). “Hoje, temos 46 escolas próprias e em 
poucos anos vamos administrar mais de uma centena”, 
fiz Mário Ghio, CEO da Saber.

Oportunidades
São vários os fatores que justificam o otimismo e a 
ambição de quem atua no mercado. “Do ponto de 
vista do investidor, o setor de educação básica é muito 
mais atraente do que o ensino superior”, diz Christian 
Gamboa, sócio da PwC Brasil e especialista em 
educação. São vários os motivos. Primeiro, o tamanho. 
O número de crianças e adolescentes matriculados nas 
escolas é muito maior do que o de jovens e adultos que 
frequentam universidades. “Praticamente toda criança 
vai para a escola e ainda são poucos os adultos que vão 
para o ensino superior”, diz Gamboa. Além disso, os 
“clientes” das escolas são mais fiéis e assíduos do que o 
das faculdades. “A taxa de evasão dos alunos de escolas 
particulares é menor do que a de universidades”, diz 
Bruno Elias. Sem falar que o tempo de um universitário 
na faculdade varia de três a seis anos, conforme o curso 
– e desde que não tranque nem seja reprovado. Da 
pré-escola ao ensino médio, são 15 anos. Mário Ghio, 
da Saber, diz que o mercado pulverizado das escolas 
brasileiras oferece oportunidades. “Muitas escolas são 
empresas familiares e estão em processo sucessório de 
gestão”, diz. “Nós podemos assumir a gestão e expandir 
o negócio.”

Outra vantagem é que a educação básica não depende 
de subsídios governamentais, como ocorre com o ensino 
superior privado. Boa parte das faculdades cresceu nos 
últimos anos por causa de incentivos, como o Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa 
Universidade para Todos (Prouni), que impulsionaram 
as matrículas. Enquanto o caixa do governo federal 
estava cheio, a oferta de crédito era abundante. Quando 
a recessão e o déficit primário apertaram, o governo teve 
de restringir os benefícios. Resultado: o setor encolheu. 
Em 2016, o número de matrículas nos cursos presenciais 
caiu 3,7% na comparação com 2015. No ano passado, o 
número de novos contratos do Fies foi o menor dos últimos 
seis anos: 170.905, ante 690.588 em 2014, o melhor ano. 
“A educação básica é menos suscetível a crises econômicas 
e, por isso, mais estável”, diz Gamboa. O efeito da crise 
foi a queda no valor de mercado dos principais grupos de 
ensino superior com capital aberto. A Kroton, que valia  
R$ 30,2 bilhões no final do ano passado, fechou o dia 
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Mário Ghio, da Saber: muitas escolas são empresas 
familiares e podem profissionalizar a gestão

11 de outubro com valor de mercado próximo a R$ 18 
bilhões, segundo a Economatica. Somente uma das 
empresas registrou valorização, a Somos Educação, mais 
focada em escolas e material didático – alta de 53%, para 
algo em torno de R$ 6 bilhões.

Bom para todos
A entrada dos grandes grupos no ensino básico é 
positiva para o país. As escolas brasileiras, na maior 
parte dos casos, são empreendimentos individuais. 
Nem todas têm gestão profissional e, por não fazerem 
parte de uma rede ampla, veem-se impossibilitadas 
de reduzir custos possibilitados pelo ganho de escala 
das operações maiores. “Nós conseguimos oferecer 
boa qualidade de ensino por preços menores”, diz 
Elias, da Eleva. Ele cita como exemplo a rede de ensino 
Elite. Voltada para a classe média, a mensalidade 
gira em torno de R$ 700 e costuma figurar entre as 
mais bem ranqueadas no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). “Nosso propósito com a Elite é dar as 
condições para um jovem passar numa boa faculdade 
e ter rendimentos superiores aos dos pais”, diz Elias. 
A Escola Eleva, por outro lado, é voltada para pais 
com maior poder aquisitivo. O custo mensal beira os 
R$ 6.000. “Na Eleva queremos formar líderes, seja na 
política, seja no mundo empresarial.”

Outra contribuição é que os grandes grupos, pelo 
tamanho, conseguem investir mais do que as pequenas 
escolas em ferramentas de gestão e tecnologias de apoio 
ao ensino. “Nós temos toda estrutura de backoffice para 
dar suporte às escolas”, diz o CEO da Saber. “Anualmente, 
investimos milhões de reais no desenvolvimento de 
plataformas tecnológicas que pequenas instituições 
não têm condições de ter.” O resultado dessa parceria 
é maior produtividade. “As escolas podem focar o 
desenvolvimento dos alunos”, afirma Ghio.

Para Christian Gamboa, da PwC Brasil, as 
consolidações podem melhorar a qualidade do ensino 
básico e, consequentemente, elevar o nível educacional 
dos brasileiros. Hoje, 55% das crianças de 8 e 9 anos 
não sabem ler e quase 93% dos alunos saem do ensino 
médio sem saber matemática. “O número de matrículas 
no ensino superior aumentou, mas, por causa das 
deficiências na educação básica, muitos não chegavam 
preparados”, diz Gamboa. Segundo o sócio da PwC 
Brasil, ao investirem na base, esses grupos ajudam a 
corrigir essa situação.

Quando se analisa o mercado, é possível perceber 
que essa revolução está apenas no começo. No total, 
o país tem quase 50 milhões de alunos. O número de 
escolas particulares chega a 40 mil. “Há uma imensa 
oportunidade de crescimento”, diz o CEO da Eleva. “Os 
grandes grupos do setor, somados, mal atingem um 
market share de 3% do mercado”, diz Elias. Ou seja, a 
revolução está apenas começando. 

Juntas, as quatro empresas do setor educacional listadas na 
B3 valem mais de R$ 30 bilhões

Empresas bilionárias

FONTE: Economatica (dados referentes a 11/10/2018). Em bilhões de reais.
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C riada em 2003 e realizada todos 
os anos pela Associação Casa Azul, 
a Festa Literária Internacional de 
Paraty (Flip) é hoje um dos 
principais eventos literários do 

Brasil e da América do Sul. Todos os anos, 
reúne autores de renome, nacionais e 
internacionais, em uma série de debates, 
palestras, shows, exposições, oficinas, entre 
outras manifestações culturais, sempre em total 
conexão com a cidade de Paraty (RJ) e sobre os 
mais diferentes temas de interesse. Em 2017, o 
evento foi marcado pela diversidade. A nova 

personalidade

Contadora  
de histórias
A jornalista Joselia Aguiar ganhou 
destaque nacional como curadora das 
duas últimas edições da Festa Literária 
Internacional de Paraty (Flip) e agora 
lança biografia de um dos maiores 
escritores brasileiros de todos os  
tempos: Jorge Amado



personalidade ceo 29

Jo
ão

 B
er

th
ol

in
i

Joselia Aguiar: desejo foi 
aumentar diversidade na Flip
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curadora, Joselia Aguiar, optara por trazer ao evento  
“a diversidade de autores, gêneros e temáticas que 
melhor representam a literatura contemporânea 
mundial e as questões do Brasil e do mundo de hoje”, 
como a jornalista baiana disse na época. O evento contou 
com expressiva presença feminina, de autores negros e 
de editoras de pequeno porte. Foram 23 mulheres ante 
22 homens, e 30% de autores negros. 

No ano seguinte, Joselia inovou mais uma vez. Se em 
2017 a Flip olhou para fora, para questões políticas, 
e teve como homenageado o combativo escritor Lima 
Barreto, em 2018 homenageou Hilda Hilst e voltou 
suas atenções para dentro, para questões da existência 
humana: “Amor, morte, Deus”, definiu. Os resultados 
foram animadores, conta Joselia: “A Flip foi um grande 
desafio e creio que completei um ciclo. Meu desejo era 
colocar mais literatura e ter uma variedade bastante 
grande de autores, literaturas, linguagens. Conseguimos, 
e com um resultado surpreendente. Em 2018, além 
de termos tido outra vez recorde de público, 40% dos 
visitantes estavam indo pela primeira vez”.

Neste fim de ano, Joselia lança seu novo livro, uma 
merecida a aguardada biografia do mestre Jorge Amado. 
A pesquisa começou em 2011, com a intenção de ser 
lançada no ano seguinte, data do centenário do escritor, 
mas a escritora e pesquisadora entendeu que o autor 
merecia uma atenção maior. “Nunca tinha pensado em 
escrever uma biografia, tampouco a de Jorge Amado, 
um projeto de fato imenso. De início seria um perfil 
biográfico. Mas logo vi que havia muito mais a contar e, 
para fazer diferença, era preciso continuar a pesquisa.” 
Sete anos depois, um texto de cerca de 600 páginas será 
lançado em novembro pela editora Todavia. 

Joselia Aguiar nasceu em Salvador e vive em São Paulo. 
É jornalista formada pela Universidade Federal da Bahia, 
mestre e doutoranda em história pela Universidade de 
São Paulo (USP). “Vim para São Paulo depois de ser 
aprovada no programa de treinamento da  

Folha de S. Paulo. Tive uma trajetória no jornal como 
repórter, redatora, colunista de livros e correspondente 
em Londres. Depois, fui editora-assistente e editora da 
EntreLivros, uma revista mensal de livros. Colaboro 
regularmente para o jornal Valor Econômico, escrevendo 
sobre livros, literatura e mercado editorial.” Antes de 
comandar as Flips de 2017 e 2018, fora curadora do 
Festival da Mantiqueira (2014).

Mercado em recuperação
Infelizmente, viver de livros não é tarefa fácil no Brasil, 
especialmente em momentos de fragilidade econômica, 
como o atual. Até 2017, o mercado sofreu com quatro 
anos seguidos de queda nas vendas. “O mercado literário 
é um dos que mais passa por recuos quando há crise no 
País, pois o livro é um dos itens considerados supérfluos, 
infelizmente. Esse é o relato que escuto há muitos anos 
de editores e livreiros.”

Em 2017, o mercado de livros registrou leve alta, 
subindo de R$ 1,6 bilhão para R$ 1,7 bilhão. A autora 
credita esse avanço à crescente busca por temáticas 
específicas. “Há um interesse muito grande por certas 
questões neste momento, e talvez isso explique esse 
crescimento. Nos últimos cinco anos, aumentou o 
interesse por livros sobre feminismo e questão racial. 
Talvez essa seja uma das possíveis explicações.”

Entre os cinco livros mais vendidos no país desde 
2010 figuram dois do bispo Edir Macedo, um do Padre 
Marcelo, além dos famosos Cinquenta tons de cinza, de 
E. L. James, e  A culpa é das estrelas, de John Green. É 
ruim que o mercado dependa tanto de best-sellers? “Em 
vez de pensar que as pessoas devem ler menos best-
sellers, devemos pensar que precisamos ter programas 
públicos de incentivo à leitura. Não sei quantos serão 
um dia leitores de Dostoiévski ou se vão ficar no Sidney 
Sheldon. Isso não importa realmente, o que importa é 
fazer com que o analfabetismo funcional seja reduzido 
e as pessoas em escolas tenham a oportunidade de 
conhecer a melhor literatura possível.”

Antes de iniciar a biografia de Jorge Amado, Joselia 
já havia pesquisado outra personalidade importante 
da vida cultural baiana: Pierre Verger. A escritora 
desenvolveu seu mestrado em história em torno da 
figura do etnólogo, antropólogo e fotógrafo franco-
brasileiro. Verger dedicou parte de sua vida ao estudo 
da cultura africana pelo mundo. Joselia conta que, antes 
de chegar a Salvador, a primeira notícia que o fotógrafo 

“Jorge Amado foi e continua a ser 
o autor brasileiro mais popular.
Conhecê-lo é conhecer uma parte 
de nossa história cultural”
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teve da Bahia foi com a leitura da edição francesa de 
Jubiabá, de Jorge Amado, que conta a história de um dos 
primeiros heróis negros da literatura brasileira. “Quando 
Verger chega à Bahia, integra-se ao círculo de artistas e 
intelectuais que também cercam Jorge. Não posso dizer 
que foram amigos próximos, mas eram interlocutores, 
sobretudo porque ambos se interessavam artística e 
intelectualmente pelo candomblé.” 

Resgate cultural
A biografia que está prestes a ser lançada reforça os 
laços culturais locais de Joselia. “O fato de ser baiana 
me ajudou a entender certos caminhos da pesquisa. 
Jorge Amado foi e continua a ser o autor brasileiro mais 
popular, traduzido em 49 idiomas e estudado no mundo 
inteiro, com uma trajetória que atravessa todo o século 
20. Conhecer sua história é conhecer uma parte da 
história cultural brasileira”, conta.

Jorge Amado nasceu em Itabuna, na Bahia, em 1912, e 
faleceu em 2001, aos 89 anos, em Salvador. Foi membro 
do Partido Comunista durante a maior parte de sua vida, 
tendo deixado o partido em 1995, após diversas críticas. 
As preocupações de ordem social e política, bem como a 
representação da negritude, sempre estiveram presentes 
em seus textos, marcando sua obra.  

O mestre baiano é também o escritor brasileiro mais 
adaptado do cinema, do teatro e da televisão. Até o 
lançamento de Tropa de Elite 2, Dona Flor e Seus Dois 
Maridos, filme de 1976 de Bruno Barreto, representava a 
maior bilheteria do cinema nacional de todos os tempos. 
Tieta do Agreste, Gabriela, Cravo e Canela e Capitães de 
Areia são outras das obras do escritor que ganharam 
versões na telona. 

Joselia focou parte de sua pesquisa na Fundação Casa 
de Jorge Amado, em Salvador, mas obteve também 
acesso a coleções particulares de cartas e aos arquivos 
da ditadura e da Polícia Internacional de Defesa do 
Estado (Pide), em Lisboa.

Toda obra do escritor baiano está em circulação hoje, pela 
Companhia das Letras, “feito dificílimo para qualquer 
escritor”, destaca. “Em geral, somente os mais importantes 
continuam por tanto tempo disponíveis”, afirma.  

O livro Jorge Amado: uma biografia chega às livrarias 
em novembro. “Espero que os leitores se interessem e 
gostem de ler. E sigam até o final.” 
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Joselia Aguiar: precisamos de programas públicos de incentivo à leitura
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Tenda dos Milagres (1969)
As críticas à repressão contra o candomblé e 
outras manifestações da cultura negra ganham 
relevo em dois momentos históricos: o começo 
do século 20 e a época em que o livro foi 
publicado, em plena ditadura militar.

Dona Flor e Seus Dois 
Maridos (1965)
No melhor estilo de 
crônica de costumes, esse 
clássico descreve a vida 
noturna de Salvador, 
seus cassinos e cabarés, 
a culinária baiana, os 
ritos do candomblé e o 
convívio entre políticos, 
doutores, poetas, 
prostitutas e malandros.

5 Livros para conhecer Jorge Amado

Autora de Jorge Amado: uma biografia, Joselia Aguiar indica 
cinco livros para adentrar a obra do mais famoso escritor baiano 

Tocaia Grande (1984)
Nesse livro, Jorge Amado 
descreve o processo de 
formação de uma cidade 
nordestina nascida sob 
o signo da violência e da 
disputa de terras. Esse 
romance panorâmico revela 
a face obscura de um lugar 
em que a lei não vigora nem 
há presença do governo.
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 Terras do Sem Fim 
(1943)
Um bangue-bangue à 
brasileira. Inspirado na 
vida do pai do autor, esse 
romance, escrito durante 
o exílio na Argentina 
e publicado em 1943, 
descreve conflitos em busca 
da conquista de pedaços de 
terra nas florestas da Bahia. 

Os Velhos 
Marinheiros 
(1961)
Narrativa contada 
em tom de histórias 
de marinheiro, onde 
se contrapõem a 
vida regrada do 
cotidiano e o mundo 
aventureiro dos 
marinheiros, em que 
não se distinguem 
verdade e fantasia, 
sonho e realidade.



Publicações

Risk in Review 2018
A busca crescente por inovação exige que os 
executivos responsáveis pelo gerenciamento de 
riscos ajudem suas organizações a encontrar o 
equilíbrio certo entre risco e recompensa. A PwC 
abordou esse desafio no estudo Risk in Review 
2018, realizado com mais de 1.500 altos executivos 
responsáveis por risco em todo o mundo. O estudo 
revela que a melhor maneira de ajudar os executivos 
responsáveis por riscos a atingir os objetivos 
estratégicos da organização é atuar com rigor, usar 
várias abordagens, ajustar o apetite a riscos da 
organização regularmente, adicionar competências 
e ferramentas sofisticadas e eficazes e monitorar de 
forma abrangente o sucesso do programa na gestão 
de riscos relacionados a inovação.

Como lidar com as Oito Tecnologias 
Essenciais e outras emergentes?
As novas gerações de tecnologias digitais serão 
fundamentais para a competitividade das empresas 
e estão levando-as a readequarem suas estratégias 
empresariais, suas relações com clientes e seus 
investimentos – e os conselhos de administração 
precisam ter este novo contexto em sua pauta. 
Para auxiliar conselhos e empresas a identificar as 
ferramentas mais relevantes, a PwC avaliou mais 
de 150 tecnologias emergentes e chegou ao que 
chamamos de Oito Tecnologias Essenciais. No estudo, 
apresentamos quais serão as oito tecnologias que 
causarão impacto global mais significativo nos diversos 
segmentos de negócios, com uma visão em 2020.
https://www.pwc.com.br/pt/estudos/
preocupacoes-ceos/mais-temas/2018/oito_
tecnologias_essenciais_18.pdf 

Como lidar com a supervisão de riscos cibernéticos?
Riscos cibernéticos e proteção de dados são temas que 
exigem atenção dos conselheiros. Há diversas dimensões a 
serem avaliadas nessas áreas e muito tem sido feito pelas 
empresas em relação a esses assuntos. No desempenho de 
sua função de supervisão de riscos estratégicos, o conselho 
de administração deve atuar no direcionamento das ações e 
na aprovação dos investimentos necessários para a segurança 
da organização. Nesta publicação, delineamos o ambiente 
de ameaças e destacamos os principais pontos para uma boa 
interação entre conselho e administração a respeito desses 
temas. Apresentamos também sugestões concretas para 
conselhos e comitês aprimorarem sua atuação nessas áreas 
complexas e dinâmicas.
https://www.pwc.com.br/pt/estudos/preocupacoes-ceos/
mais-temas/2018/supervisao-de-riscos-ciberneticos.html
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