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editorial

O ano de 2019 chegou trazendo
expectativas positivas para o Brasil.
Espera-se que o novo governo que emergiu
das eleições permita ao País avançar
em temas com profunda importância
para o futuro dos negócios e de todos os
brasileiros, como, por exemplo, a reforma
da Previdência. Essa aguardada reforma
traria ao País não apenas uma melhora na
capacidade de atração de investimentos,
mas, também, a oportunidade de
direcionar esforços para questões essenciais
nacionalmente, como, por exemplo,
educação e qualificação de mão de obra,
elementos fundamentais para o necessário
aumento de produtividade do nosso País.

Sérgio Zacchi

É a educação uma das principais
preocupações de Sérgio Rial, CEO do
Santander no Brasil. À frente do quarto
maior banco do País, ele imprime
um estilo de gestão próximo dos
colaboradores, engajando pessoas e
criando valor para a marca no Brasil. Na
seção Perfil, Rial fala sobre a nova cultura
do banco, sua trajetória no ABN Amro ao
redor do mundo e momentos marcantes
de sua vida pessoal e profissional.

Fernando Alves, sócio-presidente da PwC Brasil

Na seção Opinião, duas referências
em previdência, Asta Zviniene e Fabio
Giambiagi, discutem alternativas ao
sistema previdenciário brasileiro,
avaliando como as experiências globais
podem simplificar a jornada nacional,
servir de referência e ajudar a atender os
desafios das transformações na pirâmide
etária sem imputar mais custos aos
cofres públicos.
Em Pesquisa, a 22a edição da Global CEO
Survey revela as expectativas dos CEOs
em todo o mundo para o ambiente de
negócios em 2019, identificando as
principais ameaças ao crescimento das
organizações para este ano e como os
executivos se preparam para superá-las.
Guilherme Benchimol, fundador e CEO
da XP Investimentos, avalia como a visão
dos CEOs no Brasil e no mundo pode

impactar os negócios e as perspectivas para
o investimento interno.
Os caminhos percorridos por grandes
corporações globais para diminuir o
impacto ambiental de suas operações são
apresentados na seção Tendência. A Unilever
é uma das companhias que incorporaram
a sustentabilidade à estratégia de seus
negócios, impactando sua gigantesca cadeia
de fornecedores, promovendo mudanças em
suas fábricas e marcas em todo o mundo.
No Brasil, o Plano de Sustentabilidade da
Unilever guia os investimentos e a própria
cultura da empresa.
A centenária SulAmérica ilustra como
utilizar as inovações tecnológicas a favor
do crescimento dos negócios. Na seção
Empresa, a maior seguradora independente
do País apresenta as arrojadas ferramentas
digitais que tem incorporado ao dia a
dia dos mais de 7 milhões de clientes,
oferecendo serviços personalizados e
expandindo seus produtos com inovação
e pioneirismo no setor.
Consumidores cada dia mais ávidos por
tecnologias, facilidades e experiências
ditam tendências e impõem desafios
ao varejo global. As expectativas para
a indústria varejista em 2019 e como a
inovação tem aberto caminho para novos
entrantes no segmento são alguns dos
tópicos abordados em Entrevista por
John Maxwell, líder global da PwC para o
segmento de Mercados de Consumo.
Na seção Personalidade, a empresária
Patrícia Villela Marino discorre sobre
o empreendedorismo cívico-social.
Fundadora do Instituto Humanitas360
e do espaço de coworking CIVI-CO, ela
inspira empresários ao mostrar como
boas ideias podem impactar o mundo,
transformar a realidade de inúmeras
pessoas e beneficiar o crescimento
econômico e o desenvolvimento social.
Boa leitura!
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Perfil: Sérgio Rial
fala à CEO Brasil
sobre sua trajetória
profissional,
experiências pessoais
e estilo de gestão
singular que desde
2016 transforma a
cultura e a marca do
Santander no Brasil.

Sérgio Zacchi
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Opinião. Os especialistas em Previdência

Divulgação/Arquivo pessoal

Fabio Giambiagi, do BNDES, e Asta Zviniene,
do Banco Mundial, debatem alternativas para o deficitário
sistema de pensão brasileiro e como as experiências
globais podem ajudar o país a implementar reformas.
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Pesquisa. Os executivos brasileiros estão mais otimistas
do que os CEOs globais quanto ao crescimento do PIB
mundial e das suas empresas neste ano, revela a
22ª Global CEO Survey. Fernando Alves, CEO da PwC
Brasil, destaca que incertezas políticas e disputas comerciais
são as principais ameaças à economia global em 2019.

Divulgação

Leandro Fonseca

Tendência. Convergir as demandas globais da

28

Personalidade. Dos presídios de Taubaté (SP)

americano coloca a região no radar dos grandes grupos
varejistas mundiais. Essa e outras tendências para 2019
são apresentadas por John Maxwell, líder global de
Mercados de Consumo da PwC.

sustentabilidade com a estratégia dos negócios
é uma das missões lideradas por empresas
como a Unilever, que, além de cumprir as
metas ambientais, cria propósito e confiança
na marca entre stakeholders e acionistas.
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Empresa. Em uma das indústrias mais disruptivas
do mundo, a SulAmérica aposta em um arrojado
programa de transformação digital com foco na
experiência do usuário e na geração de valor aos
seus mais de 7 milhões de segurados.

Leandro Fonseca

Divulgação/SulAmérica
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Entrevista. O perfil digital do consumidor latino-
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ao espaço de coworking CIVI-CO, em São Paulo,
a empresária Patrícia Villela Marino impacta
negócios e vidas com o empreendedorismo
cívico-social. O apoio e a atuação do capital
privado em ativos de valor é uma tendência
entre os investidores em todo o mundo.

perfil

Energia e inspiração
Com trajetória e estilo de gestão singulares, o economista Sérgio Rial
está transformando o Santander, aumentando o engajamento dos
funcionários e contribuindo para tornar a filial brasileira um pilar relevante
de negócios no contexto operacional de um dos maiores bancos do mundo

S

érgio pratica jiu-jitsu todas as semanas para,
segundo ele próprio, aprender a cair e para
vasculhar situações incômodas guardadas
em seu inconsciente. Para o economista,
desde 2016 à frente do quarto maior banco
do país, o Santander, é fora da zona de conforto que se
encontra o progresso. A energia que move o presidente da
operação brasileira do banco espanhol em direção a seus
desconfortos – e que o ajuda a alcançar seus objetivos – é,
segundo ele, genética, herdada da mãe. Mas Rial destaca
os seis anos em que viveu na Ásia, atuando no ABN
Amro Bank em Hong Kong e em países como Singapura,
Tailândia e China, como determinantes para formar
seu estilo único como executivo, pautado pela ousadia,
pela valorização das individualidades, pelo incentivo
à excelência técnica e pela abertura de diálogo entre
colaboradores e alta direção.
O impacto da gestão Rial na cultura da instituição
financeira salta aos olhos: o sentimento de pertencimento
dos funcionários pode ser observado na sede do
Santander, localizada no centro financeiro da Vila
Olímpia, na zona sul de São Paulo. As confraternizações
anuais, que reúnem milhares de funcionários de todo o
Brasil, tornaram-se uma marca da administração para
engajar seu público interno – em 2017, Rial chamou a
atenção ao descer de rapel, em um estádio de futebol
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lotado, por meio de um cabo de aço, para encontrar
milhares de funcionários vestidos de vermelho.
Os números do negócio também parecem
positivamente impactados. No segundo trimestre
de 2018, o Santander Brasil ampliou em 29,5% seu
lucro líquido, na comparação com o mesmo período
de 2017, para R$ 3,025 bilhões. A participação da
operação brasileira no lucro global do Santander nos
primeiros seis meses do ano foi de 26%.
Filho temporão de imigrantes espanhóis,
extremamente observador e praticante de
meditação, Rial, por 18 anos, exerceu diversos
cargos no ABN Amro Bank, entre eles o primeiro
como gestor, aos 26 anos. Em sua trajetória
profissional, há ainda companhias como o banco
americano Bear Stearns, gigantes da indústria
alimentícia, como Cargill e Marfrig, além dos boards
de grandes corporações, como Mosaic Fertilizantes,
CarVal Investors, Cyrela e Delta Airlines, neste
último ainda atuante. Apaixonado por natureza,
Rial é ainda co-chairman do conselho da The Nature
Conservancy para a América Latina.
Neste depoimento à revista CEO Brasil, Sérgio Rial
relembra sua trajetória profissional, fala sobre valores

Leandro Fonseca

Sérgio Rial:
"Não acredito no
barco à deriva, nem
no plano minucioso
que prevê tudo.
Acredito é na visão"
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“As pessoas migram por razões diferentes. Sou da segunda
geração pós-guerra. A Espanha foi marcada por uma guerra
civil profunda e por uma ditadura prolongada que não gerou,
num primeiro momento, desenvolvimento econômico. As
marcas da escassez e da dificuldade sempre estiveram muito
presentes na minha família. Não é aceitável deixar comida
no prato. Peça menos e coma menos, mas deixar sobras
era um desrespeito profundo. A relação com a comida era
uma relação sagrada no sentido mais puro, de que era um
presente. Era a valorização da escassez, em que a partir de
pouco você pode se bastar. Para desfrutar de determinado
prato você não precisa comer tudo que está na panela, às
vezes uma colher é o suficiente para que consiga sentir o
sabor. Essa diferença entre a panela e a colher aprendi desde
pequeno: saber valorizar a colher e não se perder na panela.
Na cultura espanhola, é muito difícil você ficar escondidinho
e falar pouquinho. Você tem que se posicionar. O lar era um
ambiente em que o conflito era permanente e, se ele não
existia, era criado, e você tinha que se posicionar o tempo
inteiro. Era muito cansativo, estressante, consumia muita
energia, mas isso dava certa habilidade para lidar com esses
conflitos e lidar criticamente.
Quando entrei para a escola primária, o então Estado da
Guanabara (Rio de Janeiro) fez uma experiência: uma prova
para que os alunos pudessem saltar do primeiro para o terceiro
ano. Fiz essa prova e passei, e isso resultou em dois momentos
importantes na minha vida: fui o único a passar e, quando meu
nome foi mencionado, minha mãe desmaiou. Pela primeira vez,

tomei consciência da carga emocional que os pais colocam nos
filhos, em relação ao que eles não foram capazes de fazer. O
segundo momento foi quando iniciei o terceiro ano, pois estava
emocionalmente despreparado. Tecnicamente sabia muito,
aprendia muito, era uma esponja, mas não tinha estrutura
emocional e minha grande sorte foi ter caído numa turma com
uma professora chamada Teresa, que basicamente me pôs no
colo. Ela me salvou do naufrágio emocional em que tinha me
metido. E nesse momento aprendi a importância de o emocional
andar junto com a técnica.
Lições do primeiro emprego
Queria ser independente financeiramente, estava na faculdade
de Economia, e o primeiro emprego foi numa joalheria no
aeroporto do Rio de Janeiro. Lá, eles me mandaram limpar o
vidro e pedi demissão por ter que limpar o vidro. Fui para casa
e voltei no dia seguinte, pedi desculpas e disse: 'Vou ficar só um
mês, porque não é o que quero, mas não vou sair daqui por não
ter sido capaz de limpar o vidro. Vou limpar o vidro todo dia
durante este mês'. Fiquei muito humilhado de ter que limpar o
vidro, mas foi a melhor decisão que eu tomei, de não me deixar
ser sequestrado pelo meu ego.
Depois dessa experiência, passei no programa de trainee do
Banco do Commércio e Indústria de São Paulo, o Comind, onde
trabalhei por um ano. Na sequência, ingressei no ABN, onde
estive por 18 anos.
Reconhecimento
Assumi a diretoria do ABN muito jovem, com 26 anos. Era
uma tesouraria enorme, uma mesa entre São Paulo e Rio com
mais de 60 traders. Somando com o backoffice, eram umas
100 pessoas. Lembro de ter entrado na tesouraria e minha
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pessoais, gestão e sobre os objetivos para o futuro dos
negócios e do Brasil.

Uma cronologia
1994

• Nasce no Rio de Janeiro,
em uma família de
ascendência espanhola

1984
• Após se formar em Economia
e Direito, ingressa no ABN
Amro Bank; fica 18 anos
no banco holandês
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• Muda-se para a Ásia, passando
por posições em Hong Kong,
China e Tailândia
Getty Images

1960

2002
• Torna-se diretor de
Investimentos do
Bears Stearns, em Nova York

“O melhor uso de energia das
pessoas é no negócio, e não
quando elas tentam ser algo que
não são. Essa energia é enorme
e consome muitos quilowatts”

perna ter fraquejado. Remeto à história do terceiro ano
primário, quando alguém lá atrás me abraçou. Porém,
naquele momento, no ABN, não tinha mais ninguém, eu
tinha que me abraçar. Foi talvez o momento mais importante
da minha carreira, quando comecei a construir minha
autoconfiança, quando eu comecei a acreditar em mim.
Como sou uma pessoa muito honesta comigo, fui até o
presidente e disse: 'Aconteceu isso, minha perna fraquejou'.
Ele era um holandês, superseco e que só me respondeu: 'Mais
alguma coisa?' E nesse momento aprendi outra grande lição:
você nunca deve deixar de apoiar aqueles que te apoiaram.
Porque o fato de ele não ter falado nada foi mais importante.
Talvez, se ele tivesse falado alguma coisa naquele momento, eu
teria perdido a autoconfiança. Para ele era tão óbvio que eu era
a pessoa certa, que ele não tinha o que falar. Mas isso a gente vai
aprendendo ao longo do tempo.

dias, você tinha que pedir comida na rua, junto aos monges. É
muito interessante lidar com a fome e com o fato de depender
de outra pessoa para eliminar a sua fome. Foi uma experiência
curta, mas extremamente elucidativa. Quando alguém lhe
pedir comida e você vir nos olhos que a pessoa tem fome, dê o
alimento, seja qual for. Transcende a questão física. Aquilo me
chocou muito. Vi muita gente que era incapaz de nos dar uma
colher de arroz. Vi gente extraordinária, muito mais pobre do
que todos aqueles monges juntos, que tirava do seu prato para
compartilhar conosco.

Autoconhecimento
Outro grande desafio profissional foram meus anos na Ásia,
onde tive a experiência de ser minoria 24 horas por dia. Foi a
primeira vez que não fui capaz de me comunicar fluentemente
na língua do país em que morava. Estudei mandarim e
cantonês, sabia absolutamente o básico para sobreviver, mas
não era capaz de ler um jornal.

Gestão e autogestão
Não acredito no barco à deriva. Como também não acredito no
plano estratégico minucioso que prevê tudo que vai acontecer.
Acredito é na visão. Você tem que ter uma visão de si próprio,
e para isso a melhor forma de fazê-lo é saber exatamente o que
você não é. E, uma vez sabendo o que você não é, o resto fica
fácil, porque você é todo o resto.

A experiência na Ásia me ensinou várias coisas, como a
importância da linguagem verbal e quão ameaçador nós
[ocidentais] somos. Me envolvi muito com a Tailândia por
causa da compra de um banco local. A Tailândia é budista, um
dos poucos países da Ásia que não foram colonizados. Lá, num
fim de semana, tive a experiência de meditar em um mosteiro
budista em que eles não forneciam comida. Durante dois ou três

2012
• Assume como CEO da Seara
Alimentos e, em 2014, como
CEO da Marfrig Global Foods

2015

2017

• É eleito Chairman do
conselho do Santander Brasil

Shutterstock

• Ingressa no grupo
Cargill; em 2011
torna-se CFO Global
e é eleito membro
do conselho da
Mosaic Fertilizantes

Shutterstock

2004

Desde muito cedo, até pela questão do ambiente mais
conflituoso, eu me olhava no espelho para ver como sou e
isso me ajudou muito a ver tudo aquilo que também não
sou. Quando entrei para um banco, fui para uma instituição
estrangeira, porque queria ser transferido para fora. Esse era

• Santander Brasil atinge o maior
lucro líquido desde o início de
suas operações no país

2016
• Assume como CEO
do Santander no Brasil

2018
• Maior retorno sobre
ativo da história
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Acredito que é muito frustrante a busca pela chamada
‘estabilidade’, ‘a segurança de emprego’. O que é
segurança de emprego? É chancelar que serei infeliz
independentemente do nível de projeto. É não ter coragem
de lidar com o não saber, com o infortúnio. O espetacular da
vida é o que não sabemos.
Educação e diversidade
Se pensarmos em como as organizações podem se engajar
num tema tão importante quanto a educação, eu acredito
que o principal é fomentando e valorizando a técnica.
O diretor, o executivo, o líder é aquilo que ele faz. Não
o que ele fala. É preciso sinalizar estudo, aprendizado
permanente. Falar continuamente dos erros e tirar desses
erros aprendizados. Disseminar isso, questionar de forma
ininterrupta. Questionar o plano de formação daquele
ano de cada executivo. Forçar no sentido positivo do
protagonismo da educação permanente e contínua, que não
termina com um diploma. Aliás, muito pelo contrário, ela
começa com o diploma.
A questão da diversidade é muito importante. Tenho uma
crença muito profunda de que todos somos minoria em
algum nível. Alguns sabem e a grande maioria não sabe.
Faço disso um modelo muito claro de negócios e tudo se
passa pelo centro de gravidade. Quando você tem perda de
energia nesse tipo de situação, isso tira o seu eixo e, quando
tira o seu eixo, é como se você colocasse uma prótese para
andar reto, só que a prótese incomoda. Já quando você fala
'continua andando torto, mas anda', sua energia pode ser
focada no negócio.
É preciso ter o reconhecimento de que, dependendo do seu
nível de honestidade, encontre a sua minoria dentro de você. Do
ponto de vida puramente dos negócios, o melhor uso de energia
das pessoas é no negócio, e não quando elas tentam ser algo que
não são. Essa energia é enorme e consome muitos ‘quilowatts’.
Essa é a riqueza de cada um de nós. Esse universo monstruoso
que existe aqui, se você, do ponto de vista de gestão, consegue
trazer de maneira transparente, honesta, não maniqueísta,
torna-se muito forte, muito rico. Você cria propósito. É o
transcendental do humano.
Sonho
Meu maior sonho é impactar e ajudar a sociedade brasileira
de uma maneira maior do que aquela que faço. Tenho
ambição pública zero. É a partir do setor privado. Outro
sonho grande é construir o Santander como uma das
melhores empresas do país. Quero ser capaz de tornar o
banco uma referência, em que as pessoas, ao saírem, nunca
mais esqueçam o período em que trabalharam aqui." 
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Um livro

A Revolta de Atlas (Ayn Rand) e The Road
Less Travelled (Peck Scott). O primeiro
fala sobre o valor e a força que cada um
tem de se transformar a partir da razão,
da ciência, da técnica, e não da loucura.
Já com o segundo eu aprendi que a maior
energia que existe no planeta é o amor, pelo
interesse genuíno no outro.

Uma referência

Madre Teresa de Calcutá. É um dos
grandes exemplos da humanidade
em que a liderança não é demonstrada,
ela é exalada.

Um sonho

Impactar, ajudar a sociedade brasileira
de uma maneira maior do que eu faço
e construir o Santander como uma das
melhores empresas brasileiras.

Uma cidade

Hong Kong. É a meca do capitalismo a
margem daquilo que foi até pouco tempo
o maior império comunista do planeta.

Leandro Fonseca

meu objetivo. Fui galgando objetivos que conseguia conduzir.
Sempre tive grandes sonhos para mim, achava que o mundo era
pequeno e isso me fazia muito bem. Sempre pensei grande. Se
não acontecia, não estava preocupado. Ser estimulado a pensar
grande me fazia um bem tremendo.

Divulgação/Arquivo pessoal

Divulgação/Banco Mundial

Asta Zviniene, do Banco Mundial: os desafios da Previdência
brasileira são grandes demais para serem resolvidos alterando apenas
um parâmetro específico

Fabio Giambiagi, do BNDES: é preciso reparametrizar os valores
que regem o sistema de repartição brasileiro

opinião

Os caminhos
da seguridade
Reformar o sistema previdenciário brasileiro é imperativo para a proteção das
gerações futuras, mas também para garantir o funcionamento e a credibilidade das
instituições públicas no presente. Dois especialistas discutem os modelos possíveis
e como a experiência internacional pode servir de exemplo para nosso País

O

Brasil precisará enfrentar em 2019 aquele que é,
hoje, um dos desafios centrais para o equilíbrio das
contas públicas e para a retomada do crescimento
sustentável da economia: a reforma da Previdência.
Envolta em disputas ideológicas e desinformação, a
revisão do sistema nacional de seguridade social deverá ser uma
das pautas prioritárias do governo recém-eleito.

O déficit bilionário do sistema e a curva demográfica do País nas
próximas décadas confirmam a necessidade e a urgência de uma
reforma. A última edição da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE,
publicada em 2017, aponta para uma brusca mudança no perfil da
população brasileira até 2060: os idosos representarão 33% de toda
a população; hoje essa parcela é próxima dos 13%. A expectativa de
vida sairia dos atuais 75,2 anos de idade para 81 anos. Atualmente,
opinião ceo 9

para cada 100 pessoas da população economicamente ativa
(PEA), há 21 idosos sob o sistema de previdência público.
Essa relação passaria para 63 idosos a cada 100 integrantes
da PEA nas próximas três décadas. A conta não vai fechar.
O desafio não é apenas brasileiro. Revisões na idade
mínima para aposentadoria e igualdade no tempo de
contribuição entre gêneros estão entre as principais
mudanças realizadas pelos países em busca de
sustentabilidade econômica para os sistemas de pensão. A
bem da verdade, não existe fórmula única e eficaz ante à
complexidade colocada aos governantes com o decréscimo
do índice de natalidade, e com o aumento da expectativa
de vida e da informalidade no trabalho.
A CEO Brasil ouviu dois especialistas com relevantes
contribuições para o tema. Fabio Giambiagi, economista
e executivo do BNDES, e Asta Zviniene, economista e
pesquisadora em seguridade social do Banco Mundial,
falam sobre as experiências globais e as alternativas para
uma reforma da Previdência brasileira.
O Brasil vive o desafio de reformar seu sistema de
seguridade social para garantir sustentabilidade
econômica e equacionar o déficit nas contas
públicas. Quais os modelos possíveis para o país?
Fabio Giambiagi. Modelo possível só há um, o de repartição
[atualmente em vigor e cuja principal característica
é a solidariedade entre os segurados na ativa e os já
aposentados], entendendo que não há como enfrentar
o custo da transição de migrar para um modelo puro
de capitalização. Agora, dada a prevalência do modelo
de repartição, é preciso deixar claro que precisamos
urgentemente reparametrizar os valores que regem o
sistema, porque com os atuais valores desses parâmetros,
como idade para a aposentadoria rural, diferença de cinco

Inversão da pirâmide
Um em cada quatro brasileiros será idoso em 2060;
e a pressão sobre o sistema previdenciário deverá aumentar

2060
2018
1940

77,9

84,2

anos

anos

72,7 79,8
anos

anos

42,9 48,3
anos

anos

FONTE: IBGE - Projeção da População (em anos de vida)
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anos favorecendo as mulheres, tempo de contribuição
escasso, o sistema é inviável.
Asta Zviniene. Na minha visão, existem muitos modelos
possíveis e diferentes países escolhem opções diversas;
nenhuma é intrinsecamente superior à outra. Por exemplo,
o Reino Unido e a Austrália dão grande importância à
garantia de renda mínima para todos os residentes, mas
deixam a população mais responsável por economizar por
conta própria para uma aposentadoria mais confortável.
A Suécia escolheu um modelo diferente, em que o
benefício de idade avançada é diretamente proporcional
às contribuições para a previdência social e às decisões
de idade de aposentadoria. Os sistemas de pensões de
bom desempenho esforçam-se universalmente por serem
eficientes e justos. A eficiência exigiria que os pagamentos
de pensão pública fossem destinados somente àqueles
que são realmente idosos ou deficientes. Isso geralmente
implica uma idade mínima de aposentadoria e nenhuma
possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição. A
equidade exigiria que as mesmas regras fossem aplicadas
a todos, questionando a idade de aposentadoria especial
dos professores ou regras de benefício especial para outros
servidores públicos.
Quais soluções outros países estão adotando para
superar o dilema do envelhecimento da população
e das mudanças no mercado de trabalho?
Fabio Giambiagi. Estão adotando variantes que passam
pela combinação de uma ou mais das seguintes
características: i) elevação da idade de aposentadoria; ii)
aumento do número de anos de contribuição; iii) redução
da aposentadoria em relação ao valor do último salário;
iv) redução do diferencial de gênero, eventualmente com
extinção da diferença etc.
Asta Zviniene. A idade de aposentadoria está aumentando
em todos os lugares, com o privilégio da aposentadoria
precoce das mulheres praticamente desaparecendo em
todos os países da OCDE, com exceção de poucos. Alguns
países estão aumentando a idade de aposentadoria
para 67 anos ou mais. Os países também estão
tentando explicar às pessoas que as reduções da renda
na aposentadoria são esperadas e encorajando-as a
economizar por conta própria para mitigar essa situação.
Eu diria que os governos estão cada vez mais focados em
proteger todos os seus idosos contra a pobreza na velhice,
em vez de proteger os grupos de renda média e alta contra
a queda de sua renda na aposentadoria.
Como a iniciativa privada pode ajudar o Brasil
a enfrentar os desafios do envelhecimento
populacional e seus impactos no sistema
de pensão?
Fabio Giambiagi. Esse é um desafio colocado para o
Governo e para os particulares. A iniciativa privada pode

colaborar oferecendo planos de previdência aos seus
funcionários, mas é preciso ter claro que isso custa caro.
Asta Zviniene. A iniciativa privada pode trazer vigor e
inovação para a economia, criando empregos e crescimento
econômico que beneficiam a todos, incluindo trabalhadores
mais experientes. Algumas das empresas mais inovadoras
do mundo demonstraram que os trabalhadores seniores
podem alcançar a mesma produtividade, ou produtividade
mais alta, que os trabalhadores mais jovens, unindo
experiência com alguns ajustes simples no local de
trabalho. Isso é verdade mesmo em setores tradicionais,
como a manufatura, não apenas nos serviços, e é uma
forma crítica através da qual as empresas podem enfrentar
o desafio do envelhecimento e a crescente escassez de
mão de obra qualificada. As empresas privadas também
podem oferecer novas soluções financeiras para incentivar
a poupança para a velhice.
Alguns especialistas propõem uma mudança
no regime do sistema de pensão brasileiro,
que passaria de solidário para o sistema
de capitalização. Como foi essa experiência
em outros países? Essa é uma opção viável
para o Brasil?
Fabio Giambiagi. O caso paradigmático sempre lembrado
é o Chile, mas contra a repetição dessa experiência
conspiram três fatos: i) aquela adoção se deu em condições
políticas felizmente irrepetíveis entre nós; ii) o custo de
transição foi absorvido mediante um esforço fiscal que não
temos aqui; e iii) lá o modelo está sendo revisto, porque,
quando chegou o momento da geração que começou o
sistema nos anos 1980 se aposentar, está se verificando que
as aposentadorias são muito baixas. Houve diversos países
que depois do Chile adotaram sistemas mistos. Aqui o INSS
garante as aposentadorias até aproximadamente R$ 5.600,
e por uma série de razões não vejo como mudar isso. O que
temos que fazer é mudar as regras de quem se aposenta
ou recebe benefícios do INSS, e fortalecer a aposentadoria
complementar. Podemos, para tal, pensar numa melhor
utilização do FGTS, por exemplo, como Gustavo Franco
chegou a defender num artigo recentemente.
Asta Zviniene. Da ideia básica de que os trabalhadores
de hoje devem poupar para a própria pensão na velhice
é difícil discordar. As divergências e os desafios surgem
quando a discussão se volta para a questão sobre como
continuar a apoiar o atual conjunto de idosos e economizar
para as pensões dos futuros idosos ao mesmo tempo. Para
fazer essa transição com sucesso, o país precisa ter uma
conversa aberta sobre em que medida as expectativas
de pensão atuais são razoáveis e comprometer-se com a
eficiência em prol do objetivo de longo prazo de garantir
uma pensão justa para todos. O Chile administrou essa
transição de décadas com bastante sucesso. Argentina
não o fez. A chave aqui é ser honesto sobre os esforços
que são necessários e garantir que todas as gerações

Sistema em desequilíbrio

Idade média de aposentadoria no Brasil
está muito abaixo da registrada nos países da OCDE

Brasil

53

anos

56

anos

OCDE

66

anos

66

anos
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participem desses esforços por um período prolongado de
tempo. Em nossa opinião, isso implica uma transição no
Brasil, que precisaria incluir uma discussão sobre direitos
de pensão adquiridos – caso contrário, o ônus sobre os
trabalhadores atuais seria simplesmente alto demais. Notese que as escolhas não são binárias, os sistemas solidários e
baseados no investimento podem coexistir e complementar-se
mutuamente, o que reduz os custos de transição e diversifica
os fluxos de rendimento da velhice.
O que é central e imprescindível no debate
sobre a Previdência brasileira?
Fabio Giambiagi. Penso que há quatro pontos que deveríamos
considerar como centrais para uma mudança: a) adoção
de uma idade mínima para quem se aposenta por tempo
de contribuição; b) redução do diferencial de gênero; c)
redução do diferencial entre as condições das aposentadorias
rural e urbana; e d) separação clara entre as condições de
elegibilidade para os benefícios previdenciário e assistencial.
Com isso poderemos ter um sistema que seja sustentável por
mais tempo e não precise ser remendado a cada governo.
Asta Zviniene. Os desafios do sistema previdenciário brasileiro
são grandes demais para serem resolvidos alterando apenas
um parâmetro específico ou revisando os benefícios de um
grupo populacional específico. É preciso que haja a percepção
de que toda a sociedade precisa contribuir para a solução, de
maneira bastante urgente e significativa, para evitar a falência
do Estado brasileiro com expectativas de aposentadoria que
são claramente inexequíveis. Baixa idade de aposentadoria é a
questão mais urgente quando o sistema de pensões brasileiro
é comparado com o de outros países. A generosidade dos
benefícios atuais também é insustentável no longo prazo.
opinião ceo 11
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Otimismo
verde e amarelo
A 22ª edição da Global CEO Survey, organizada pela PwC e
divulgada em Davos durante o Fórum Econômico Mundial,
revela que os executivos brasileiros esperam crescimento dos
negócios e do PIB nacional em 2019, enquanto os CEOs globais
projetam um ano difícil em razão do tensionamento das disputas
comerciais e das incertezas políticas ao redor do mundo

S

anções econômicas, tarifas para importação
de produtos e revisões de tratados de
comércio. Os conflitos comerciais foram
destaque na economia mundial em 2018 e,
não por acaso, estão no radar dos CEOs
como uma das principais ameaças ao crescimento dos
negócios para os próximos 12 meses: 70% dos
entrevistados pela 22a Global CEO Survey, organizada
pela PwC, acreditam que a disputa entre países deverá
impactar as receitas de suas organizações em 2019.
Se ao redor do mundo as incertezas políticas, as
guerras comerciais e o excesso de regulamentação
impactam o humor dos executivos – quase 30%
acreditam em um declínio do PIB global para este ano,
ante 5% dos participantes em 2018 –, no Brasil as
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projeções são de crescimento econômico e geração de
empregos, com 43% dos CEOs nacionais muito
confiantes quanto à expansão de suas receitas em 2019.
Nem os executivos globais nem os brasileiros estão
equivocados em suas análises. No plano global, o
governo chinês promove uma série de estímulos
internos para conter a desaceleração do país asiático. A
política monetária restritiva do Federal Reserve aponta
para um esgotamento do ciclo de crescimento nos
Estados Unidos, enquanto a União Europeia viu seu PIB
cair próximo a 0% no terceiro trimestre de 2018.
“A boa notícia é que o Brasil está na contramão desse
movimento”, afirma Guilherme Benchimol, CEO da XP
Investimentos. Para ele, uma desaceleração global pode

Divulgação/XP Investimentos

Guilherme Benchimol, CEO da XP Investimentos: o principal desafio é reconquistar a confiança do investidor

e mostrar que o País está no caminho correto

impactar negócios como os tradables, mas a
economia doméstica deve mostrar vigor nos
próximos anos. “Isso se deve ao fato de o país
acumular decréscimo de mais de 10% no PIB, o que
indica que nossa economia está com um nível
elevado de capacidade ociosa. Dados como o NUCI
[Nível de Utilização da Capacidade Instalada da
Indústria] mostram que o setor está operando no
menor nível da série, iniciada em 2001.”
Em relatório divulgado em outubro, o Fundo Monetário
Internacional (FMI) projeta uma expansão de 3,7% no
PIB global em 2019, puxado por uma recuperação nos
mercados emergentes e pelo crescimento das
economias em desenvolvimento. Os dados coletados
pela CEO Survey mostram que o Brasil ocupa a sexta

posição entre os territórios mais citados pelos
executivos para alocação de investimentos em 2019,
atrás apenas dos Estados Unidos, China, Alemanha,
Índia e Reino Unido.
Na análise do sócio-presidente da PwC Brasil
Fernando Alves, o maior otimismo dos executivos
brasileiros em relação aos globais mostra que, a
despeito do cenário internacional, há confiança e
fundamentos econômicos para crescimento do Brasil
em 2019. As barreiras políticas internas, todavia,
ainda precisam ser superadas. “Somos um dos
destinos mais atraentes para os investimentos das
empresas, superando mercados como França, Japão e
Canadá. Isso revela a maturidade e as oportunidades
da nossa economia.”
pesquisa ceo 13

Sérgio Zacchi

“O crescimento econômico
em 2019 virá com menor
necessidade de investimento e
com bastante diluição de custos
fixos, o que deverá elevar o
lucro das empresas brasileiras,
independentemente do cenário
global incerto”
Fernando Alves, sócio-presidente da PwC Brasil: a maior confiança
dos CEOs brasileiros no crescimento dos negócios revela as
oportunidades de nossa economia em 2019

Guilherme Benchimol, CEO da XP Investimentos

22ª Global CEO Survey

O tamanho do nosso crescimento vai depender
da concretização de reformas, como a da
Previdência, e da estabilidade política no
Brasil”, afirma.

1.378 respostas entre setembro e outubro de 2018
13% de CEOs do sexo feminino
Mais de 30 subsetores industriais
91 territórios representados
48% de empresas com receita mínima de US$ 1 bilhão

Os CEOS e as expectativas de
crescimento do PIB em 2019
Você acredita que o crescimento econômico global vai melhorar,
permanecer o mesmo ou diminuir nos próximos 12 meses?
Global

Estados Unidos

Brasil

Aumentar

42%

36%

50%

Permanecer
o mesmo

28%

33%

35%

Diminuir

29%

31%

15%

FONTE: 22ª Global CEO Survey
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Para capitalizar esse potencial, os CEOs
brasileiros devem trilhar os caminhos da
inovação. Em todo o mundo, os executivos
locais são os que mais pretendem investir em
inteligência artificial nos próximos cinco anos
(59%), ante 40% dos líderes globais
direcionando recursos para a tecnologia. A
receita para o esperado crescimento brasileiro
em 2019 inclui ainda o aprimoramento da
eficiência operacional das empresas (89%),
o lançamento de novos produtos e serviços
(76%) e a cooperação com empreendedores
e startups (57%).
Revisão estratégica
A pesquisa da PwC revela ainda que a estratégia
de atuação das empresas no exterior está mais
do que nunca na mesa dos CEOs. Na China, 58%
dos participantes confirmam uma transição nos
planos de crescimento de suas organizações
para territórios alternativos e apenas 17%
afirmam depender de negociações com os EUA
para uma receita positiva de suas operações. Em
2018, 59% dos executivos chineses contavam
com os americanos para crescer.
Globalmente, 45% dos CEOs estão ajustando
suas cadeias de suprimentos em função das

disputas comerciais entre países e 25% dos
líderes empresariais já reformulam a
estratégia territorial de suas organizações em
resposta à volatilidade político-econômica.
“Observamos uma mudança nas principais
preocupações dos executivos de temas como
mudanças climáticas e terrorismo para
questões relacionadas às facilidades de
concretizar negócios em mercados diversos.
Os CEOs estão se adaptando ao forte
sentimento nacionalista em diferentes partes
do mundo”, explica Alves.
O fundador da XP avalia que, num ambiente
de acirramento das disputas comerciais, o
Brasil deva apostar na intensificação do
comércio bilateral. “Algumas oportunidades
específicas, como commodities agrícolas,
podem até surgir, mas um ambiente global de
guerra comercial, de economias mais fechadas,
certamente é negativo para todos.”
Talentos digitais
Apesar dos bilhões de dólares investidos pelas
empresas e do posicionamento prioritário que
a tecnologia ganhou na agenda dos CEOs nos
últimos dez anos, as necessidades dos
executivos ainda não são atendidas em relação
ao tratamento e ao uso de dados. Para 54%
dos entrevistados, a principal causa para
ausência ou ineficiência das informações
recebidas é a escassez de talentos com
capacidade analítica. Como resultado, 55%
dos CEOs acreditam que não são capazes de
inovar efetivamente em suas indústrias, 62%
afirmam que está mais difícil contratar e 52%
declaram que os custos com recursos humanos
estão subindo mais do que o previsto.
“Obter valor para os negócios com base na
análise de dados é, sem dúvida, um dos
maiores desafios dos CEOs em todo o mundo.
Quando olhamos para o Brasil, apenas 23% dos
executivos afirmam receber informações
adequadas sobre as preferências e necessidades
de seus clientes. No mundo, a situação é ainda
mais crítica: apenas 15% dos CEOs acessam
esses dados de forma consistente. Essas
informações são cruciais para a
competitividade dos negócios em um contexto
em que os consumidores demandam agilidade
e serviços personalizados”, destaca o
presidente da PwC Brasil.

Principais ameaças às
perspectivas de crescimento
das empresas em 2019
Entrevistados que declararam estar “um pouco preocupados”
ou “extremamente preocupados”

CEOs globais

CEOs brasileiros

Crescimento econômico incerto 73%

Excesso de regulação 93%

Incertezas na geopolítica 75%

Aumento da carga tributária 96%

Protecionismo 68%

Crescimento econômico incerto 83%

Volatilidade do câmbio 66%

Infraestrutura inadequada 83%

Conflitos comerciais 70%

Instabilidade social 89%

Incertezas políticas 78%

Populismo 85%
Incertezas políticas 91%

FONTE: 22ª Global CEO Survey

Perspectivas dos executivos
para o crescimento das
organizações em 2019
Porcentagem dos CEOs que afirmaram estar muito confiantes

Global

35%

Brasil

43%

Estados Unidos

39%

Europa Ocidental

34%

China

35%
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Sua excelência,
o consumidor
Para John Maxwell, líder global da indústria de Mercados de
Consumo da PwC, a era digital exige que, cada vez mais, o
consumidor seja o centro da estratégia de negócio. Por causa
disso, a tecnologia deve servir para melhorar o aproveitamento
dos dados e gerar experiências mais positivas nas lojas físicas

U

ma das indústrias mais
impactadas pela disrupção
tecnológica, o varejo global é
também uma das mais criativas
e próximas do consumidor,
indicando tendências e transformações em
hábitos de consumo e estilos de vida em
diferentes países. No Brasil, por exemplo, as
compras via smartphones já são realizadas por
41% dos consumidores, segundo
levantamento realizado pela PwC na Global
Consumer Insights Survey 2018. Os brasileiros
querem também ampliar o leque de produtos
adquiridos online: 58% dos entrevistados
planejam comprar alimentos sem sair de casa.
O americano John Maxwell, líder global da
indústria de Mercados de Consumo da PwC,
avalia que o novo varejo na era digital não
apenas amplia as opções de compras, mas
potencializa as escolhas do consumidor por
meio de experiências marcantes. Para ele, é
preciso investir em novas tecnologias, mas
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também em pessoas: executivos e equipes
capacitadas para tirar o melhor proveito dos
algoritmos e profissionais aptos a transformar
a visita às lojas físicas em entretenimento
e experiências positivas.
Com mais de 30 anos de experiência no setor,
trabalhando com empresas como Unilever, PepsiCo
e Nike, Maxwell vê muitas oportunidades de
crescimento para a indústria de varejo na América
Latina, por causa de uma população cada vez mais
conectada e ávida por novidades. “O consumidor
latino-americano espera tanto da experiência móvel
quanto qualquer outro consumidor”, afirma.
Segundo o executivo, o perfil de consumo digital da
região está atraindo a atenção de grandes grupos
multinacionais, que avaliam a aquisição de marcas
locais inovadoras, “centradas no consumidor”.
Os desafios globais para os varejistas em 2019 e
as transformações introduzidas pela China estão
entre os tópicos abordados na entrevista a seguir,
concedida por Maxwell à CEO Brasil.
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Leandro Fonseca

“O ‘novo’ varejo
não é apenas
sobre compras,
mas sobre
comunidade,
entretenimento
e experiência”

Brasileiros aprovam
tecnologia em lojas físicas
Nível de satisfação com a experiência
de compra na loja em relação aos seguintes atributos

Experimentação virtual de produtos e serviços

44% Satisfeito
22% Indiferente
6% Insatisfeito
29% Não tive essa experiência

Tecnologia para auxiliar na experiência de compra

52% Satisfeito
19% Indiferente
5% Insatisfeito
24% Não tive essa experiência

Ofertas personalizadas em tempo real

52% Satisfeito
21% Indiferente
6% Insatisfeito
21% Não tive essa experiência

Wi-Fi na loja física com login rápido e simples

61% Satisfeito
16% Indiferente
9% Insatisfeito
13% Não tive essa experiência

FONTE: PwC Global Consumer Insights 2018
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Quais são as expectativas
para o varejo global em 2019?
Existem apenas alguns varejistas de sucesso com
alcance global, a maioria dos varejistas atua
localmente. Nos EUA, projeta-se que o crescimento para
2019, ainda que num ritmo menor do que o registrado
em 2018, que apresentou o maior crescimento desde
2005.Esperamos que o otimismo por parte do
consumidor americano estimule o crescimento em
2019. O novo comércio e as tarifas com a China podem
ser um obstáculo ao crescimento do varejo no próximo
ano, mas os EUA são apenas uma peça do quebracabeça. Existem outras áreas do mundo com cenários
complexos, incluindo as negociações pendentes do
Brexit, que terão impacto no comércio e no varejo no
Reino Unido e na Europa.
Como a disrupção tecnológica
afeta o setor de varejo?
O varejo digital direto ao consumidor continua a ser
a maior preocupação dos tradicionais varejistas. Os
compradores aprenderam novos hábitos ao pesquisar,
comprar e devolver produtos. A edição mais recente
da Global Consumer Insights (GCIS), pesquisa anual
da PwC sobre os hábitos de consumo globais, tem
destacado que o smartphone será a principal
ferramenta de compra online no futuro. Além disso,
esperamos que, nos próximos anos, o comando de
voz em dispositivos domésticos inteligentes seja a
norma. Isso treinará os compradores a reabastecer
automaticamente os pedidos de produtos,
criando desafios para as marcas sem participação
significativa no mercado.
Como a América Latina está nesse cenário?
Estamos muito atrasados em relação
a outras regiões do mundo?
Há oportunidades de inovação contínua no varejo da
América Latina. Dada a demografia positiva do
consumidor, a urbanização e o crescimento da classe
média nos últimos anos, a demanda do consumidor
continuará a crescer. Os consumidores latinoamericanos pertencentes às classes média e média alta
são tão sofisticados quanto o “consumidor global”. Em
nosso GCIS mais recente, 17% dos consumidores
globais fazem compras pelo menos uma vez por semana
em seus telefones celulares, enquanto no Brasil o
percentual é de 19%. O consumidor latino-americano
espera tanto da experiência móvel quanto qualquer
outro consumidor. Empresas multinacionais estão
avaliando aquisições em potencial em mercados
emergentes, tanto para capturar participação de
mercado quanto para explorar marcas inovadoras
“centradas no consumidor”.

Qual é o papel da diversidade da força
de trabalho na corrida por consumidores?
Isso pode ser um fator importante na estratégia
de negócios dos varejistas?
A diversidade é um componente crítico de uma força de
trabalho bem-sucedida. A pesquisa destacou uma conexão
direta entre felicidade, produtividade e experiência do
cliente. Um alto grau de diversidade, seja nas funções em
que há contato direto com o cliente, seja no backoffice,
como no RH, criará uma experiência mais positiva para o
consumidor. Os varejistas podem se distinguir atraindo,
recrutando e retendo uma força de trabalho diversa.
Quais são as tecnologias essenciais para os
varejistas que desejam expandir seus negócios?
A tecnologia é um facilitador essencial para permitir que
os varejistas sejam competitivos. Desenvolver
capacitações relevantes é outro importante investimento
que os varejistas precisam fazer. Isso inclui “upscaling
digital” para todos os executivos e funcionários. A
análise de dados é uma capacitação crítica que permite
que os varejistas entendam seus clientes.
O consumidor está aproveitando a tecnologia por meio
de seu telefone celular para pesquisar, comprar e pagar
pelos produtos. Eles estão aproveitando as mídias
sociais para obter conhecimento sobre marcas para
influenciar suas decisões de compra.
Os varejistas precisam investir em tecnologia para criar
uma experiência mais uniforme e distinta tanto para
seus clientes quanto para seus funcionários. As
tecnologias, como as que fornecem aos consumidores
visibilidade total do ciclo de vida do produto, bem
como o investimento na experiência do usuário, que
estimula a discussão da comunidade por meio do
aplicativo móvel de um varejista, têm a capacidade de
criar experiências positivas para os consumidores.
O varejo chinês é considerado o mais dinâmico e
inovador do mundo. Que características do varejo
na China diferem de outras economias importantes?
A China nunca desenvolveu o conceito de cadeia de
suprimentos das lojas físicas e de seus centros de
distribuição fora das grandes cidades, como existe nos
mercados desenvolvidos. Mas o país fez investimentos
significativos em tecnologia digital, o que impulsionou o
e-commerce e permitiu à China ultrapassar mercados
mais maduros em outras partes do mundo, incluindo os
EUA. A adoção, pelo consumidor chinês, por sua vez, foi
rápida. O tamanho do mercado na China permite que
certas promoções e iniciativas sejam bem-sucedidas,
como o “Dia dos Solteiros”. Outro fator importante a ser
considerado é o incrível aumento do padrão de vida na

Os consumidores latinoamericanos das classes
média e alta são tão
sofisticados quanto
o “consumidor global”

China nos últimos 30 anos, o que levou centenas de
milhões de consumidores à classe média com capacidade
e motivação para comprar.
A Dada-JD Daojia, uma empresa de e-commerce
e delivery chinês, recebeu US$ 320 milhões do
Walmart em agosto de 2018. Investir em parcerias
com empresas disruptivas é uma alternativa
para os varejistas tradicionais?
Essa é uma estratégia comum. A questão é se os
varejistas tradicionais podem transformar digitalmente
seus ativos físicos para competir efetivamente com os
digitais, que estão adquirindo ativos de varejistas
tradicionais para alavancar lojas físicas e armazéns.
Jack Ma, CEO da Alibaba, chamou seu modelo
de negócios de “Novo Varejo”. Quais são as
principais diferenças entre o “novo varejo”
e o varejo tradicional e o que todo varejista
pode aprender com o bilionário chinês?
O varejo tradicional é baseado em compras em um
único canal, em que a loja física está no centro da
jornada de compra. Já o “novo varejo” tem como centro
dessa jornada o consumidor, que usa diferentes canais
em sua compra. No caso da Alibaba, temos a junção de
e-commerce, mídias sociais e experiências de
entretenimento ao consumidor. O novo varejo não é
apenas sobre compras, mas sobre comunidade,
entretenimento, com o consumidor escolhendo onde
projetar sua experiência.
Como as lojas físicas da Amazon
têm transformado o varejo nos EUA?
Há vantagens e desvantagens nesse modelo da Amazon,
em que não há caixas para o pagamento das compras.
As vantagens incluem uma base de custo menor para o
varejista e uma experiência eficiente para o
consumidor. No entanto, nossa pesquisa destaca o
benefício que profissionais de varejo bem treinados
podem agregar à experiência do consumidor. 
entrevista ceo 19
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Saúde a
um clique
Maior seguradora independente do país,
a SulAmérica aposta em um arrojado
programa de transformação digital para
fazer frente aos desafios de um mercado
aquecido e concorrido no Brasil

A

figura tradicional do médico que visita o
paciente em casa, com conhecimento de todo
o histórico de saúde, para fazer o primeiro
atendimento e depois encaminhá-lo a um
especialista está de volta, mas agora a um
clique de distância. Essa é a realidade já disponível para os
mais de 3.370 milhões de clientes da SulAmérica. Desde
o fim de 2017, pelo aplicativo da companhia, é possível
solicitar a visita de um médico em menos de 12 horas. Após
a confirmação do agendamento, o usuário recebe todos os
dados do profissional, incluindo número de CRM, formação
acadêmica e locais de atuação.
O atendimento médico domiciliar com apoio de aplicativos,
uma espécie de “Uber da saúde”, no entanto, é apenas uma
das iniciativas do programa de transformação digital da maior
seguradora independente do país, focado na simplificação e na
personalização dos serviços oferecidos aos segurados. “Temos
identificado maior necessidade de customização de seguros e
mudança definitiva de postura no relacionamento com clientes,
20 ceo empresa

corretores de seguros e demais parceiros de negócios”, afirma
Gabriel Portella, presidente da SulAmérica. A empresa já
contabiliza mais de 1 milhão de downloads do aplicativo desde o
lançamento do serviço.
De acordo com Luís Ruivo, sócio da PwC Brasil, essa é uma das
principais tendências para a indústria de seguros em 2019.
“Há algumas macro tendências para o setor e uma delas é o
aperfeiçoamento da experiência do corretor e do segurado por
meio dos investimentos em canais digitais”, explica.
O foco na experiência e na geração de valor aos segurados tem
impactado todas as áreas de atuação da empresa. No ramo
de seguros residenciais e empresariais, a SulAmérica lançou
produtos inéditos para espaços de coworking e para profissionais
que trabalham em regime home office, além de seguros para
empresas e casas em contêineres.
“Temos utilizado a inovação e a digitalização para melhorar a
experiência dos clientes, foco de nossa estratégia para continuar
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Sede da SulAmérica em São Paulo: os mais de 7 milhões de clientes têm acesso
a atendimento médico e informações sobre os seguros, exames e reembolsos por meio de aplicativo

crescendo com rentabilidade. Pensamos em nossos clientes
como indivíduos únicos e por isso temos adaptado nossos
produtos para que atendam às necessidades específicas dos
segurados”, explica Portella.
Os investimentos em tecnologia têm resultado financeiro
positivo nas operações da companhia: no acumulado de
2018, até setembro, o lucro líquido da SulAmérica foi de R$
511,4 milhões, 41,8% superior ao alcançado nos primeiros
nove meses do ano anterior. A melhoria nos processos tem
possibilitado não apenas a redução de despesas mas um
elevado nível de retenção de clientes satisfeitos com os
serviços recebidos.
“A indústria de seguros é a terceira mais disruptiva do globo,
isso porque a digitalização nesse setor é muito grande e,
juntamente com a automação, está batendo na porta das
empresas. Não é algo para daqui a dez anos, está acontecendo
agora”, garante o sócio da PwC Brasil, Carlos Matta,
especialista no setor.

Digital
Introduzir a cultura digital em um ecossistema de 5,3 mil
funcionários e mais de 30 mil corretores independentes foi um
desafio significativo para a SulAmérica, que enxergou cedo a
necessidade de se adequar à velocidade das transformações
tecnológicas. Ruivo analisa que administrar os sistemas legados
com as novas tecnologias é um dos grandes desafios atuais da
indústria de seguros. “As seguradoras deram grandes saltos
em modernização tecnológica em um curto espaço de tempo e
agora precisam integrar com rapidez sistemas legados a essas
tecnologias”, avalia o sócio.
Da demanda diária por processos mais simples e eficientes,
nasceram algumas soluções que colocam a SulAmérica na
dianteira da inovação no Brasil. Atualmente, por exemplo, mais
de 3 milhões de imagens circulam internamente nos processos
de saúde da companhia baseados em machine learning. Com
a tecnologia, a empresa conseguiu substituir documentos
impressos referentes a solicitações de validações prévias de
procedimentos e materiais, auditorias médicas, gestão de
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Paula Ruiz

Luís Ruivo, sócio da PwC Brasil: desafio das seguradoras é integrar
com agilidade sistemas legados e novas tecnologias

Carlos Matta, sócio da PwC Brasil: digitalização e inteligência
artificial devem pautar evolução do setor de seguros nos próximos anos

casos complexos, análise e pagamento de contas médicas,
além de reembolsos para consultas. Neste último caso, as
solicitações são realizadas pelo segurado via aplicativo: basta
fotografar o recibo com a câmera do smartphone e encaminhálo digitalmente à operadora. O processo de análise inteligente
identifica casos de maior risco e complexidade, daqueles que
podem ser imediatamente autorizados e liquidados, diminuindo
significativamente o tempo de resposta.

pelos profissionais na cotação de produtos, além de assistentes
virtuais que auxiliam em tarefas como propostas, pagamentos,
atualização cadastral e segunda via de boletos.

“A nossa principal aposta para o futuro é a inovação. Veremos,
em 2019, um consumidor ainda mais empoderado e consciente
de suas necessidades, um corretor de seguros mais atento à
diversificação de carteiras e oportunidades de negócios, assim
como um mercado mais competitivo, no qual a inovação será
a palavra de ordem em um cenário de mudanças”, avalia o
presidente da empresa.

Cenário para 2019
A melhora nos indicadores macroeconômicos deverá impactar
as vendas das seguradoras em 2019. De acordo com balanço da
Confederação das Seguradoras (CNseg), o setor deverá crescer
entre 6,3% e 8,4% no próximo ano. Para 2018, a expectativa
da entidade é que a indústria arrecade R$ 442,1 bilhões, o que
representaria um crescimento nominal de 3,1%.

Na avaliação de Matta, a SulAmérica passa por uma positiva
transformação baseada no realinhamento estratégico de seus
negócios e em investimentos em automação. “A PwC tem
trabalhado junto à SulAmérica em prol desse avanço tecnológico
via consultoria e através da implementação do Guidewire, uma
plataforma de core insurance.”

As projeções da SulAmérica estão alinhadas com as
expectativas do mercado. Para Portella, a busca constante do
consumidor brasileiro por mais proteção para suas famílias,
empresas e bens deve colocar os seguros na lista de desejos de
consumo da população. “No segmento de Saúde, vemos boas
perspectivas para os seguros voltados para as PMEs, dado o
cenário de queda do desemprego e fomento da economia. Além
disso, a busca por seguro odontológico tem mostrado uma
tendência positiva para o futuro, com base no crescimento dos
últimos anos e na penetração ainda muito baixa desse produto
na população brasileira”, avalia.

Com investimentos não apenas em tecnologia, mas também
em boas práticas, a SulAmérica disponibiliza aos segurados do
seguro automotivo o Auto.Vc, aplicativo que utiliza telemetria
para orientar e recompensar motoristas que praticam uma
direção defensiva. A ferramenta permite ainda o agendamento
de serviços de forma autônoma.
Para os corretores, a companhia desenvolveu um novo cotador
de seguro auto, 100% online e que permite a realização de
cálculos em apenas uma página, diminuindo o tempo usado
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“O desafio do setor como um todo é sua capacidade de
adaptação a um novo tempo de transformação de hábitos de
consumo, de maior exigência de excelência em processos, de
novos canais de distribuição”, sinaliza Portella.

O presidente da empresa vê ainda oportunidades no
segmento de Investimentos e Previdência. “As perspectivas
para 2019 são boas, caso a taxa Selic fique abaixo de 10%,
as reformas fiscais sejam implementadas e haja crescimento
do PIB, do emprego e da renda. Mantendo essas condições,
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“Estamos
totalmente
focados em
melhorar o nível
de serviço para
nossos segurados,
investindo em
novas tecnologias
e aprimorando
nossos processos”

Gabriel Portella, presidente da SulAmérica: foco na experiência e na geração de valor aos
segurados guiou os investimentos em tecnologia, reduzindo despesas e aumentando a retenção de clientes

Resultados de sucesso

deve haver crescimento em arrecadação e captação líquida.
As pessoas querem proteção de longo prazo, principalmente
agora que tanto se fala sobre envelhecimento da população e
longevidade”, avalia.

R$ 5,3 bilhões

10,8%

A carteira de automóveis deve manter a trajetória de
crescimento. Apenas no terceiro trimestre de 2018, o
segmento cresceu 7,1% em receitas, reduziu a sinistralidade
em 4,7 pontos percentuais, para 58,2%, e registrou aumento
de 8% na frota segurada na comparação com o mesmo
período do ano passado.

R$ 234,6 milhões

um aumento de

No acumulado até setembro de 2018, os produtos de vida
da companhia apresentaram 14% de crescimento em
vendas ante 9% de expansão do mercado, segundo dados da
Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Receitas operacionais

acima do 3T17

55,0%

Lucro líquido do período

Sinistralidade total de

74,2%

2,1 p.p

melhor em relação
ao 3T17

Retorno sobre o patrimônio
líquido médio de

16,0%
nos últimos 12 meses

*Dados referentes ao terceiro trimestre de 2018

A empresa ganhou competitividade no último ano também
no segmento de seguro viagem, com 108,7% de crescimento,
ante 3,6% do mercado. Uma das iniciativas que têm ajudado
a empresa a se posicionar nesse nicho, em parceria com
uma corretora de seguros, foi a instalação de totens para
venda de seguros na área de embarque dos terminais 2 e 3
do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na plataforma,
o consumidor consegue emitir sua apólice de viagem de
forma rápida e autônoma, com envio de detalhes do produto
adquirido via SMS.
A avaliação da SulAmérica é que o crescimento nos negócios
deve se estender ainda para segmentos como Vida e
Acidentes Pessoais e para a previdência privada. A empresa
deve seguir investindo no setor de Capitalização, com
ampliação da distribuição e penetração de produtos para o
mercado imobiliário. 
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Economia verde
Cada vez mais organizações buscam convergir os desafios da
sustentabilidade com os objetivos de negócios. A aposta na chamada
economia de baixo carbono vem dando certo para empresas como
a Unilever, que, além de cumprir as metas ambientais, vê aumento
de valor para seus acionistas e stakeholders

Q
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uase 30 anos após o emblemático discurso
de Margaret Thatcher na Assembleia Geral
das Nações Unidas sobre os efeitos da
ação humana nas mudanças climáticas,
restam poucas dúvidas a respeito do
impacto da industrialização e do estilo de vida urbano
no meio ambiente. Do consenso científico, derivaram
compromissos de governantes e ações imediatas de
organizações globais para o desenvolvimento de uma
economia de baixo carbono. O Low Carbon Economy
Index 2018, da PwC – estudo que mede a relação entre o
PIB global e a emissão de gases poluentes –, revela que,
em 2017, a intensidade de carbono na atmosfera recuou
2,6%, apesar do crescimento da demanda por energia
nas economias emergentes. A taxa está aquém dos 6,4%
estabelecidos como meta anual de descarbonização
necessária para atingir aos objetivos do Acordo de Paris.

e onerosas para figurarem como oportunidades de
crescimento econômico. Os números corroboram. De
acordo com o International Finance Corporation, braço de
investimentos do Grupo Banco Mundial, os compromissos
assumidos pelos países signatários do Acordo de Paris
abrem oportunidades para investimentos sustentáveis em
torno de US$ 23 trilhões em mercados emergentes até
2030. Depois da Ásia, a América Latina é a região com
maior potencial de investimentos, em especial em meios
de transporte sustentáveis.

As iniciativas sustentáveis, fundamentais para o
cumprimento dos termos firmados na França em 2015,
deixaram nos últimos anos de ser vistas como restritivas

Não por acaso, grandes companhias globais buscam
convergir os desafios da sustentabilidade com o
crescimento dos negócios. Em 2010, a multinacional

“As oportunidades surgem quando organizações
consideram as implicações para seu negócio e, por
conseguinte, conseguem incorporar essas descobertas
em seu planejamento estratégico de longo prazo”,
avalia Eliane Kihara, líder de sustentabilidade e sócia
da PwC Brasil.

Leandro Fonseca

Antonio Calcagnotto, head de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Unilever Brasil:
a companhia está em dia com 80% das metas de sustentabilidade estabelecidas para 2020

anglo-holandesa de bens de consumo Unilever lançou
o Plano de Sustentabilidade da Unilever (USLP, na sigla
em inglês), colocando a preocupação com o impacto
ambiental de suas operações no centro de seu modelo de
negócios. “É por meio de nosso Plano que construímos
nossas marcas, reduzindo os custos dos nossos negócios,
os riscos, e nos ajudando a gerar confiança e valor
agregado para nossos acionistas”, explica o head de
assuntos corporativos e sustentabilidade da Unilever
Brasil, Antonio Calcagnotto. Globalmente, a companhia
está em dia com 80% das metas estabelecidas para 2020.
Para entender os anseios dos consumidores e mensurar
as oportunidades embutidas no Plano, a Unilever realizou
um estudo global com 20 mil pessoas. Os resultados
revelaram um potencial de vendas de € 966 bilhões via
engajamento sustentável do consumidor. Esse potencial
já é convertido pelo grupo: apenas em 2017, as “marcas
com propósito” da companhia apresentaram desempenho
46% superior ao restante do negócio e entregaram 70%
do crescimento global da Unilever. “Não à toa, todas as

Emissões de carbono vs.
crescimento econômico global
Apesar dos avanços, há ainda um longo caminho
para cumprir as metas do Acordo de Paris
Em 2017, a intensidade global
de carbono na atmosfera caiu 2,6%
No entanto, a taxa de descarbonização
anual necessária para limitar o aquecimento
global a 2 graus é de 6,4%

FONTE: Low Carbon Economy Index 2018

tendência ceo 25

Ranking de países com maior índice de
descarbonização de sua economia em 2017
País

Intensidade de
carbono 2016/17

Redução média anual da
intensidade de carbono
2000-2017

Global

-2,6%

- 1,6%

-5,2%

-2,9%

-5,0%

-0,5%

Argentina

-4,9%

-0,2%

Reino Unido

-4,7%

-3,7%

Brasil

-4,5%

-0,6%

Estados
Unidos

-3,7%

-2,6%

China
México

FONTE: Low Carbon Economy Index 2018

nossas marcas estão em busca de reduzir seu impacto
ambiental e aumentar seu impacto social positivo”,
reforça Calcagnotto.
A cultura sustentável da empresa contribuiu também para
uma contenção de custos de cerca de 830 milhões de euros
desde 2008, ano base do USLP. As mudanças impactam
ainda a relação de confiança das marcas Unilever, com
a companhia figurando na 1ª posição do ranking de
sustentabilidade GlobeScan nos últimos oito anos.
“Cada vez mais, buscamos maneiras de impulsionar
mudanças sistêmicas, pois acreditamos que será
necessário muito mais do que uma empresa, um governo
ou uma comunidade para resolver os desafios que
enfrentamos. Precisamos de novos tipos de colaboração,
inovação e parcerias”, explica o head de sustentabilidade
da empresa para o Brasil.
A estratégia da Unilever inclui ainda a ampliação de seu
portfólio com marcas engajadas socialmente. No final de
2017, a companhia anunciou em Londres a aquisição da
empresa brasileira de produtos naturais e orgânicos Mãe
Terra, que fatura mais de R$ 100 milhões/ano e registra
crescimento anual superior a 30%. De acordo com
Calcagnotto, a Unilever está “moldando e construindo
seu portfólio por meio de aquisições de empresas que
sejam alinhadas com os valores de vida sustentável”.
Ecoeficiência operacional
Com 11 complexos industriais divididos em quatro
estados, a Unilever Brasil é hoje a segunda maior
operação no mundo do grupo anglo-holandês de bens de
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consumo, aumentando a responsabilidade da subsidiária
na entrega das metas do Plano Global. As iniciativas e os
avanços para o cumprimento dos objetivos são reportados
anualmente à matriz da companhia. Nacionalmente,
a filial brasileira já reduziu 47% de suas emissões de
CO2 nas fábricas, meta atingida quatro anos antes
do planejado inicialmente, com 43% de redução nas
emissões alcançada em 2016.
A fábrica de Pouso Alegre, 403 km distante da capital
mineira, é uma das responsáveis pela eficiência brasileira
na redução das emissões de gás carbônico na atmosfera
e hoje figura no grupo de elite da companhia graças ao
status atingido em 2017: entre as unidades fabris da
Unilever é a primeira das Américas e a 11ª do mundo a se
tornar Carbono Zero.
Para chegar à marca, a unidade implementou
medidas como substituição de caldeiras de
combustível fóssil por outras de biomassa, produção
com 100% de energia renovável, instalação de
painéis solares e troca de equipamentos de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP) por elétricos.
Outro case positivo da companhia no Brasil está em
Aguaí, no interior de São Paulo. Na cidade com pouco
mais de 35 mil habitantes, a fábrica utiliza energia solar
para suas necessidades administrativas, além de investir
na captação e no tratamento de águas das chuvas para o
consumo da unidade.
“Interessante observar como a Unilever tem desenvolvido
sua estratégia de sustentabilidade alinhada com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No âmbito
das mudanças climáticas há um destaque de gerar saldo
positivo de carbono das fábricas, obtendo toda a energia
de forma renovável, eliminando o carvão do conjunto de
fontes renováveis e disponibilizando a energia excedente
para as comunidades”, destaca Eliane.
Bons exemplos
A tendência é seguida por empresas em diferentes
indústrias. A italiana Enel, do ramo de energia e com
presença em 30 países, investiu R$ 9 bilhões no último
ano apenas no Brasil para expansão de suas operações
em energias renováveis. A meta da companhia é até 2050
desativar usinas térmicas movidas a combustíveis fósseis
e operar com 100% de fontes limpas. Globalmente, a
companhia conseguiu descarbonizar em 46% sua geração
no ano de 2016. No Chile, a Enel criou a primeira usina
geotérmica da América Latina. Segundo o Índice da PwC,
o Brasil tem a maior capacidade instalada de energia
hidrelétrica da América do Sul e é o segundo maior
produtor mundial de etanol. A capacidade de geração de
energia eólica cresceu 28% em 2017 e deve responder por
12% do “mix energético” do país até 2026.
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Três grandes metas do
Plano de Sustentabilidade da Unilever
1. Melhorar a saúde e o bem-estar
Até 2020, ajudar mais de 1 bilhão de pessoas a agir para melhorar
a própria saúde e higiene. Isso contribuirá para a redução da
incidência de doenças que ameaçam a vida, como a diarreia.
Cumprimento da meta: 601 milhões de pessoas alcançadas
até o fim de 2017
2. Reduzir o impacto ambiental à metade
Até 2030, reduzir à metade a pegada ambiental na fabricação
e consumo de seus produtos ao mesmo tempo que registra
crescimento como negócio.
Cumprimento da meta: 47% de redução das emissões de CO2
causadas pelo uso de energia por tonelada de produção desde 2008
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3. Melhorar as condições de vida de milhões de pessoas
Ter um impacto positivo na vida de 5,5 milhões de pessoas até 2020.
Cumprimento da meta: 716.000 pequenos proprietários rurais e 1,6
milhão de pequenos varejistas capacitados para acesso a iniciativas
visando melhorar práticas agrícolas ou aumentar a renda
Eliane Kihara, líder de Sustentabilidade e sócia da PwC
Brasil: as empresas que buscam êxito em seu planejamento
sustentável devem se antecipar às políticas públicas para a
transição de uma economia de baixo carbono

Na indústria de cosméticos, há mais de 20 anos, a Natura
estabeleceu que, dos processos da companhia, o que não
pudesse ser reduzido (em pegada de carbono) deveria
ser compensado. Assim, a empresa neutralizou suas
emissões de gases poluentes em 2007 com a conservação
ou recuperação de áreas de floresta das quais compra
créditos de carbono. Como parte da cultura organizacional
da companhia, o indicador de carbono tem peso na parcela
variável da remuneração dos funcionários.
Riscos e oportunidades
Obter da sustentabilidade um propósito para os negócios
é apenas uma das possibilidades de impacto do meio
ambiente para os negócios. Quando se trata de clima é
necessário ainda entender e antecipar os riscos inerentes
às operações em toda a cadeia de valor das organizações.
“As grandes empresas podem realizar análises de cenários
para identificar os potenciais impactos financeiros para
os negócios, verificando alternativas nas diferentes
divisões comerciais e geográficas. Há oportunidade na
identificação de desdobramentos na demanda pelos
produtos, custos de oferta e produção, disponibilidade
de recursos etc.”, avalia Eliane Kihara. Para a sócia da
PwC, as empresas que desejam alcançar o máximo de
impacto positivo de um planejamento sustentável devem
se antecipar às políticas públicas para a transição de uma
economia de baixo carbono.

Unidade fabril da Unilever em Aguaí (SP): metas foram estabelecidas
com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Lidar com a probabilidade e com a frequência cada
vez maior de eventos externos exige das empresas
o desenvolvimento de uma consciência sobre as
mudanças climáticas em seus negócios, aumentando
a capacidade de desenvolver resiliência em suas
operações e de gerenciar riscos no longo prazo.
“É essencial que o risco climático seja incorporado
aos procedimentos de avaliação e gestão de riscos e
de continuidade de negócio. As empresas precisam se
planejar não só para o provável aumento na frequência
de eventos externos, mas também para o tamanho do
impacto. Isso permite que elas tomem decisões melhores
sobre como e onde é necessário desenvolver resiliência
climática em suas operações e em toda a cadeia de valor”,
recomenda a sócia da PwC Brasil. 
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Engajar para
transformar
Por meio do exemplo, Patrícia Villela Marino
tornou-se uma referência em ativismo social
no Brasil. Ela mostra que o engajamento pessoal,
unido à capacidade de mobilização do setor privado,
é capaz de promover mudanças significativas

A

empresária e advogada Patrícia Villela Marino
comemorou seus primeiros 27 aniversários em
um orfanato na zona sul de São Paulo que
homenageia São Judas Tadeu, o chamado santo
das causas perdidas. A cada ano, ela passava
um dia diante de uma realidade muito distinta da que vivia,
em contato com cerca de 300 órfãos atendidos pela
instituição. Para seus pais, o compromisso anual servia para
lhe mostrar quão privilegiada ela era por ter um lar
estruturado. “Aprendi desde cedo ser fundamental que a
pobreza e a miséria do próximo me constranjam”, afirma.
A lição da família nunca foi esquecida. Patrícia decidiu
dedicar sua vida à causa da inclusão e com isso se tornou uma
referência no Brasil quando o assunto é empreendedorismo
cívico-social. O trabalho é árduo, mas a receita é simples: unir
o engajamento individual do ativismo ao apoio e à capacidade
de mobilização da iniciativa privada.
Ao fundar o Instituto Humanitas360 (H360), Patrícia escolheu
se dedicar à “causa perdida” de outro público marginalizado:
a população carcerária. Desde então, semanalmente, às 7
horas da manhã, ela se une a três outras voluntárias em uma
viagem de 145 quilômetros até a Penitenciária Feminina
2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Lá ela encontra
32 mulheres que oito horas por dia, cinco dias por semana,
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deixam de ser apenas detentas para se tornarem também
cooperadas de uma oficina de artesanato. A cooperativa
funciona como uma startup: a compra de insumos, o
marketing, o canal de vendas, entre outras funções, ficam
hoje sob responsabilidade da H360, mas a ideia é que
as próprias cooperadas possam gerir todas as etapas do
negócio no futuro.
Com o projeto, a Humanitas360 propicia mais do que uma
fonte de renda e ruptura com o ócio na prisão, já que as
mulheres podem seguir cooperadas após o cumprimento
da pena. “Visitar os detentos e as detentas nas cadeias
nos ajuda a ver a humanidade que existe em todos nós,
cidadãos”, conta Patrícia, que já levou o filho Daniel, de 6
anos, para acompanhar a rotina da penitenciária.
O instituto também atua na Penitenciária Masculina
Tremembé 2. No espaço, uma cooperativa de alimentos
orgânicos certificados, em fase de implementação, produz
chás, especiarias e conservas para venda em pontos de
alimentos orgânicos de todo o país. O trabalho é realizado
na horta de 1,2 mil m2 que já existe na unidade. Os
projetos em Tremembé contam com aproximadamente 50
cooperados entre homens e mulheres. No entanto, mais
do que impactar essas vidas na prisão, a H360 estima que,
somando os familiares dos detentos, cerca de 250 pessoas

Leandro Fonseca

Patrícia Villela Marino, empresária e advogada: “Idealmente, todo CEO poderia ser um empreendedor cívico-social
na sua comunidade, na sua empresa”

são beneficiadas pelo programa, transformando a cultura
carcerária em dois dos principais presídios do estado.
Segundo a H360, o impacto combinado das ações da matriz
nos EUA, o Humanitas360 Institute, e do Humanitas360
Brasil já beneficiou diretamente mais de 100 mil pessoas,
através dos mais distintos projetos.
Além da filantropia
A expressão empreendedor cívico-social é carregada
de simbolismo e tem um grande valor para Patrícia.
Para ela, enquanto um empreendedor social cria
e implementa soluções inovadoras para resolver
demandas da sociedade, o empreendedor cívico-social
vai além, não apenas resolvendo problemas sociais,
mas engajando outras pessoas a participar ativamente
dessa transformação, ampliando, assim, a rede de apoio
gerada pela ideia inicial.
“Os empreendedores cívico-sociais fazem mais do
que gerar impacto social. Ao buscar soluções para
uma problemática social, eles promovem a cidadania,
de forma que cada indivíduo possa colaborar com
o bem comum, tendo uma postura mais proativa. O
empreendedor cívico-social tem consciência de que
a comunidade legitima seu trabalho, enquanto ele
dignifica sua comunidade”, explica a ativista.

Patrícia foi integrante do conselho fundador do programa
Global Shapers, do Fórum Econômico Mundial e aluna
convidada do curso de Filantropia e Terceiro Setor da
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Em
2014, quando retornou ao Brasil, decidiu criar ao lado
do marido, Ricardo Villela Marino, um fundo familiar
chamado “Purpose Driven Resources”, ou seja, “recursos
direcionados a um propósito”, em tradução livre. O
objetivo é ir além da mera filantropia, destinando
doações e investimentos a indivíduos – empreendedores
sociais em estado inicial de suas ideias ou projetos.
“Sempre acreditamos em empoderar lideranças locais
cuja legitimidade de ações estivesse ligada à criação
de referenciais de cidadania nas suas comunidades.
Engajamento cidadão legítimo e autêntico.”
Patrícia não está sozinha no interesse por iniciativas
que mudem realidades e engajem cidadãos. De acordo
com o Panorama do Setor de Investimento de Impacto
na América Latina, desenvolvido pela Aspen Network
of Development Entrepreneurs (ANDE) e pela Latin
American Private Equity & Venture Capital Association
(LAVCA), o total de ativos sob gestão alocados para
fins cívico-sociais foi de US$ 4,7 bilhões entre 2016 e
2017. O estudo mostra ainda que, entre os investidores
que forneceram dados sobre investimentos realizados
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CIVI-CO, em São Paulo: espaço de coworking une empreendedores com projetos de impacto social

no período, 64% esperam investir em mais operações e
82% esperam aumentar o montante total investido nos
próximos dois anos.
Foi para conectar organizações, startups e pessoas
interessadas em investir e criar um ecossistema
de fomento a iniciativas cívico-sociais que Patrícia
Marino e o executivo Ricardo Podval lançaram, em
novembro de 2017, o CIVI-CO. O espaço de coworking
localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo, já
abriga organizações como Transparência Internacional,
Observatório do Terceiro Setor, Feira Preta, Grupo
Tellus, a própria Humanitas360 e mais outras 60
iniciativas com impacto cívico-social. O espaço já
superou as expectativas: em 14 meses de operação, já
conta com lotação máxima e fila de espera para aluguel
de mesas e salas de reunião.
Política carcerária e reinserção social
Ao lado de figuras como os ex-presidentes Fernando
Henrique Cardoso (Brasil) e César Gaviria (Colômbia),
Patrícia também é uma das fundadoras da Plataforma
Latino-Americana de Política de Drogas, organização
que advoga pela descriminalização da cannabis. O grupo
defende a transferência das políticas de controle do uso
da substância da esfera penal para um enfoque de saúde
pública, acompanhado de programas de educação. A
empresária defende não apenas uma revisão na política
de drogas no Brasil, mas mudanças no sistema prisional.
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Dados divulgados em agosto pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) revelam que a população carcerária
brasileira é de 602 mil pessoas, com 24% de presos
por envolvimento com o tráfico de drogas. “Segundo o
Ministério da Justiça, temos a terceira maior população
carcerária do planeta. Em contrapartida, o Brasil
passou a ter um dos mais altos índices internacionais de
homicídios e crimes violentos. Os dados revelam que
o encarceramento em massa favorece o crescimento
das facções criminosas, que dominam as penitenciárias
brasileiras”, argumenta Patrícia.
Para reverter esse quadro, além da mudança da
legislação, a empreendedora acredita na contribuição
da iniciativa privada. “A falta de oportunidades de
emprego gera reincidência. Temos o importante papel
de promover oportunidades de conscientização com
patrocínios e apoiar iniciativas de empregabilidade e
empreendedorismo cívico-social.”
Para a empresária, as corporações têm o papel
fundamental de gerar capital econômico promotor
de capital cívico, mitigando as desigualdades e não
as intensificando. “A iniciativa privada e seus líderes
devem ser protagonistas no modelo de nação que
temos que construir, que vai muito além dos limites
territoriais, mas diz respeito à promoção de cultura
de legalidade, de coletividade, de referências, de
resiliência e de cumprimento de metas.” 

Empreendedores que
fazem a diferença no CIVI-CO
Espaço de coworking idealizado por Patrícia Villela Marino
reúne startups, ONGs e empresas Sistema B em diferentes
áreas de atuação

Transparência Internacional
A Transparência Internacional (TI) é um
movimento global criado em 1993 com
o objetivo de construir um mundo no
qual governos, empresas, a sociedade
civil e a vida das pessoas sejam livres de
corrupção. Com mais de 121 escritórios
em todo o mundo e um secretariado
internacional em Berlim, na Alemanha,
a organização luta contra a corrupção.

Gerando falcões
Organização social que atua em
periferias e favelas com projetos
focados em esporte e cultura
para crianças e adolescentes,
além de qualificação profissional
para jovens e adultos, sendo um
motor de geração de renda para
famílias, inclusive egressos do
sistema penitenciário.

Keep Learning
Escola online de
cursos livres para
adultos que desejam
continuar seus
estudos. Plataforma
oferece formação e
conteúdo sobre as
habilidades buscadas
pelas empresas para o
mercado de trabalho
atual e do futuro.

Hangar
Programa de aceleração
criado para impulsionar
ideias na validação de um
modelo de negócios que seja
escalável, lucrativo e que
gere impacto socioambiental
relevante. Por meio de uma
reconhecida metodologia
e uma qualificada rede de
mentores, empreendedores
e investidores, o programa
ajuda os empreendedores a
superarem os desafios de tirar
um projeto do papel.

Rededots
Criada há três anos como um
grupo fechado no Facebook, em
2018 tornou-se um marketplace
de produtos e serviços. Em apenas
três meses meses de operação, já
registrou mais de 6.000 lojistas
e mais de 20.000 produtos. Kuki
Bailey, fundadora da RedeDots,
recebeu neste ano o prêmio MIT
Innovation Challenge 2018.
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Publicações
The journey
to digital trust
Digital businesses that lead in safety,
security, reliability, privacy and data
ethics will be the titans of tomorrow.
It is a journey worth taking.
Fall 2018

Digital Trust Insights
Se a força vital da economia está baseada em dados,
o seu coração está no nível de confiança digital nos
processos e na tecnologia. Para ajudar organizações
a enfrentarem os desafios emergentes nos
negócios, gerenciamento de riscos e compliance,
a PwC lançou a Digital Trust Insights, pesquisa
que aprimora a tradicional The Global State of
Information Security® Survey. O estudo mostra que,
entre as empresas avaliadas em mais de US$ 100
milhões, apenas metade afirma realizar grandes
investimentos em governança de dados. Além disso,
somente 23% dos executivos planejam alinhar os
objetivos dos seus negócios com a estratégia de
segurança da informação. A pesquisa está baseada
em entrevistas com 3 mil líderes de negócios
distribuídos em 81 países.
https://www.pwc.com/us/en/services/
consulting/cybersecurity/digital-trust/2018pwc.com/us/digitaltrustinsights
insights.html

22nd Annual Global CEO Survey

CEOs’ curbed
confidence
spells caution

ceosurvey.pwc

Global Digital IQ 2018
A edição 2018 da Global Digital IQ, pesquisa da PwC que
avalia o QI digital das organizações, revela que 91% dos
líderes financeiros têm um executivo responsável pela
experiência de seus colaboradores. Todavia, 28% afirmam
que os treinamentos e a capacitação digital de seus
funcionários não são parte da estratégia de crescimento
das organizações. Na pesquisa, os 2.200 entrevistados
identificaram os estágios de desenvolvimento tecnológico
de suas empresas. Os resultados mostram que as
organizações que se apoiam na disrupção tecnológica
para redefinir seu modelo de operação estão mais aptas a
superar os desafios dos negócios na era digital.
https://digital.pwc.com/en/perspectives/digital-iq.html
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22ª Global CEO Survey
Apenas um ano depois e o otimismo dos CEOs cai
consideravelmente: quase 30% dos líderes empresariais
acreditam que o crescimento econômico global cairá nos
próximos 12 meses, aproximadamente seis vezes o nível
(5%) constatado em 2018. Essa é uma das principais
conclusões da 22ª Global CEO Survey, lançada pela PwC
no Fórum Econômico Mundial, em Davos. A mudança
mais significativa se dá entre os CEOs da América do
Norte, onde o otimismo caiu de 63% em 2018, para 37%
em 2019. Apesar do cenário desafiador, os executivos
brasileiros ouvidos pelo levantamento esperam
crescimento dos negócios e do PIB nacional em 2019.
https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/
ceosurvey/2019/gx.html

The new Chinese unicorns: Seizing
opportunity in China’s burgeoning economy
O fenômeno das “empresas unicórnios” e suas
oportunidades de negócios são apresentados no
The new Chinese unicorns. O primeiro estudo da PwC
sobre as startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão
revela os fatores que afetaram o crescimento dessas
organizações e traz orientações de seus fundadores
para o rápido crescimento dos negócios inovadores.
A maioria das “empresas unicórnios” está na
vanguarda em suas indústrias, transformando o
relacionamento com consumidores, abrindo caminho
para geração de novas tecnologias e novos modelos de
negócios. A pesquisa é resultado de entrevistas com
101 executivos de startups do país asiático.
https://www.pwc.com/gx/en/technology/
publications/assets/pwc-chinese-unicorns.pdf
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Arcabouço normativo
para prevenção e combate
à fraude na saúde
suplementar no Brasil

Global Culture Survey
Gerenciar a cultura organizacional das empresas criando
propósito e gerando valor para os colaboradores é um dos
grandes desafios das empresas, é o que revela a
Global Culture Survey 2018. De acordo com a pesquisa,
80% dos participantes afirmaram estar menos positivos em
relação à cultura no local de trabalho do que seus empregadores.
A pesquisa mostra ainda que, embora 71% dos executivos
coloquem a cultura organizacional em suas agendas, apenas
48% dos colaboradores têm essa percepção no local de trabalho.
Dos entrevistados, 87% não se sentem orgulhosos de ser parte
das organizações em que atuam. A Global Culture Survey
ouviu mais de 2.000 pessoas em 50 países.
https://www.strategyand.pwc.com/global-culture-survey

Arcabouço normativo de prevenção e de
combate à fraude na saúde suplementar
O estudo inédito conduzido entre os meses de agosto
de 2017 e 2018 pela PwC Brasil em parceria com o
Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS)
apresenta um conjunto de medidas regulatórias
e legislativas, além de ações econômicas e de
implementação de políticas de transparência,
necessárias para prevenir e combater fraudes no
sistema privado de saúde do Brasil.
https://www.pwc.com.br/arcabouco-normativo

Chegou o novo
App PwC BR
Conteúdo, informação, calendário de eventos e novidades
sobre a PwC e o mundo dos negócios no mesmo lugar.
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Tenha acesso a materiais
e pesquisas nacionais e globais
da PwC de acordo com assuntos
do seu interesse e fique por dentro
da agenda dos principais eventos:
confira o perfil dos convidados
e palestrantes, confirme sua
presença pelo app e conecte-se
com outros participantes.
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Baixe o App PwC BR e fique
por dentro das novas leituras
do mundo dos negócios.

Um novo jeito de ler o mundo.
www.pwc.com.br/aplicativos
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