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Transformação. Essa tem sido uma das 
palavras-chave para as organizações 
brasileiras em um período de desafios 
complexos e muitas expectativas. Esse 
cenário de mudanças, aceleradas pelo 
desenvolvimento tecnológico, tem sido 
especialmente intenso no movimentado 
mercado de mídia e entretenimento. E o 
Grupo Globo é um bom exemplo de como 
endereçar essa necessidade premente  
de reinvenção. 

Nesta edição da CEO Brasil, apresentamos 
um depoimento do carioca Jorge Nóbrega, 
executivo de personalidade inquieta e 
experiência profissional única, que recebeu 
a responsabilidade de comandar todos 
os negócios, novos projetos e o plano de 
transformação digital da Globo. Na seção 
Perfil, ele relembra sua trajetória pessoal 
e profissional e fala dos planos para 
transformar a empresa em uma media tech.

O assunto também é transformação 
na seção Opinião. O foco é um setor 
da economia que também busca se 
reinventar: a indústria. Convidamos o 
economista Samuel Pessôa, pesquisador 
da Fundação Getulio Vargas, e o 
engenheiro e empresário Sergio Leite de 
Andrade, diretor-presidente da Usiminas, 
para debaterem as causas da perda 
de relevância do setor industrial na 
economia brasileira nas últimas décadas 
e os caminhos possíveis para a retomada 
de seu protagonismo.

Na seção Pesquisa, abordamos as 
tendências de transformação apontadas 
pela PwC Global Entertainment & Media 
Outlook 2019-2023, que analisa o mercado 
de entretenimento e mídia em 53 países. 

O setor experimenta uma onda de 
convergência, pautada no entendimento 
do consumidor no centro do negócio. 
Nesse contexto, os investimentos em 
novas tecnologias e modelos disruptivos 
seguem dependentes do propósito 
das empresas e da capacidade de se 
adaptarem às mudanças. 

Referência no mercado de investimentos 
e de gestão de alta renda no Brasil, o BTG 
Pactual também passa por um intenso 
processo de transformação digital. A 
reportagem da editoria Empresa trata dos 
planos do grupo para se tornar o sexto 
maior banco de varejo do país, começando 
com um investimento de R$ 400 milhões 
para impulsionar sua plataforma digital. 

A digitização das relações profissionais 
e seus reflexos sobre trabalhadores e 
organizações são o destaque da editoria 
Ensaio. O texto aborda a pesquisa 
Workforce of the Future, realizada pela 
PwC com mais de 10 mil pessoas na 
China, na Alemanha, na Índia, no Reino 
Unido e nos Estados Unidos, que 
mostra os desafios de organizações 
e profissionais para se adaptarem a 
um cenário de disrupção dos atuais 
parâmetros de trabalho provocado pelos 
avanços tecnológicos. 

Na seção Entrevista, o executivo da 
Mercedes-Benz e presidente da Anfavea, 
Luiz Carlos Moraes, discorre sobre a 
transformação do setor automotivo 
no Brasil, o cenário de disrupção da 
indústria em nível global e sobre o Rota 
2030 – programa lançado em dezembro 
de 2018 pelo governo federal com regras e 
incentivos para fabricação de automóveis 
no Brasil nos próximos 15 anos.

editorial

Em Tendência, o tema é a transformação 
digital em curso no mercado imobiliário. 
Apresentamos as estratégias de negócios 
e a experiência de engajamento de 
usuários da plataforma QuintoAndar, que, 
combinada com a tecnologia de Fintech, 
permitiu uma negociação mais simplificada 
no aluguel de imóveis em mais de vinte 
cidades brasileiras. 

Para finalizar, a seção Personalidade traz 
o perfil de uma referência nacional quando 
o assunto é resiliência e reinvenção: o 
pianista João Carlos Martins. O maestro 
fala sobre sua trajetória de sucesso, desde 
o início, aos 8 anos de idade, até a sua 
aposentadoria em fevereiro deste ano, aos 
78. Martins tocou nas principais salas de 
concerto do mundo e superou acidentes 
que limitaram os movimentos de suas 
mãos, mas não o impediram de buscar 
realizar o sonho de popularizar a música 
clássica no Brasil. 

Boa leitura!

Fernando Alves, sócio-presidente da PwC Brasil
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Ensaio. A digitização das relações profissionais e seus 
reflexos sobre trabalhadores e organizações. A pesquisa 
Workforce of the Future, realizada pela PwC com mais de 10 mil 
trabalhadores na China, na Alemanha, na Índia, no Reino Unido 
e nos Estados Unidos, mostra os desafios de organizações e 
profissionais para se adaptarem a um cenário de disrupção do 
trabalho provocado pelos avanços tecnológicos.

Pesquisa. A edição de 2019 da Global Media Outlook, 
pesquisa da PwC sobre o mercado de entretenimento e 
mídia em 53 países, revela as tendências impulsionadas 
pela convergência midiática que posicionou o consumidor 
no centro do negócio. Oferecer conteúdos personalizados, 
mas com respeito à privacidade, é o grande desafio das 
empresas dos setores de mídia e telecomunicações.

13 16

Na CEO nº 38

Opinião. Sergio Leite de Andrade, 
diretor-presidente da Usiminas, e o 
economista Samuel Pessôa, pesquisador 
da Fundação Getulio Vargas, analisam a 
queda de importância do setor industrial 
na economia brasileira e os caminhos para 
a retomada de seu protagonismo.

10
Perfil. Jorge Nóbrega, primeiro executivo fora da família Marinho 
a liderar o Grupo Globo, fala à CEO Brasil sobre os desafios que 
marcaram sua trajetória pessoal, acadêmica e profissional e 
conta sobre o processo de unificação e transformação digital do 
maior conglomerado de mídia da América Latina.
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Entrevista. Luiz Carlos Moraes, executivo da Mercedes-
Benz e presidente da Anfavea, discute a transformação do 
setor automobilístico no Brasil e o Rota 2030 – programa 
lançado pelo governo federal com regras e incentivos para 
fabricação de automóveis nos próximos 15 anos.

Tendência. A disrupção tecnológica que vem 
transformando indústrias como as de transportes, 
entretenimento e turismo também já está em curso no 
mercado imobiliário. A plataforma digital QuintoAndar que, 
combinada com a tecnologia de Fintech, permite uma 
negociação mais simplificada, do começo ao fim, 
no aluguel de imóveis em várias cidades brasileiras.

Empresa. Marcelo Flora, head do BTG Pactual digital, informa 
sobre o ambicioso plano do BTG Pactual para se tornar o sexto 
maior banco de varejo do país, começando com um investimento 
de R$ 400 milhões em sua plataforma digital. O objetivo é 
conquistar 10% do segmento de varejo de alta renda no Brasil, 
um mercado que movimenta R$ 1 trilhão por ano.

20

28
Personalidade. A vida e a obra do maestro João Carlos Martins, 
referência nacional em resiliência e reinvenção pessoal. Martins 
fala sobre sua trajetória de sucesso, desde o início, aos 8 anos de 
idade, até a sua aposentadoria em fevereiro deste ano, aos 78. O 
maestro tocou nas principais salas de concerto do mundo e teve 
de superar acidentes que limitaram os movimentos de suas mãos, 
mas não o impediram de buscar o sonho de popularizar a música 
clássica no país.
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Sede do QuintoAndar, em São Paulo
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perfil

Primeiro executivo fora da família Marinho a comandar o Grupo Globo, 
Jorge Nóbrega tem o desafio de liderar o processo de unificação e 
transformação digital do maior conglomerado de mídia da América Latina

Inquieto e movido por desafios constantes, 
o carioca Jorge Nóbrega relutou, ainda na 
adolescência, a seguir os passos do pai, o 
advogado e jornalista Orlando Nóbrega. 
Apaixonado por literatura, ele preferia 
ser escritor a viver a mesma rotina de 
expedientes na redação de O Globo. Formou-
se em Administração, passou pela academia, 
trabalhou no setor público e em empresas e 
instituições de diversos segmentos, da rede 
de lojas de departamentos Mesbla ao Banco 
Mundial. O que ele não imaginava é que, 40 
anos depois de seu primeiro trabalho, ele 
chegaria à posição de CEO do Grupo Globo 

– hoje, o maior conglomerado de mídia da 
América Latina.

Seu primeiro contato com o que, na 
época, começava a se denominar 
Organizações Globo, aconteceu em 1996. 
Já um consultor experiente nas áreas de 
gestão, finanças e governança, respondia 
diretamente aos acionistas, atuando 
na relação família-empresa. Durante 
duas décadas, desempenhou um papel 
importante na coordenação estratégica e no 

planejamento integrado do grupo, liderando 
bem-sucedidos projetos de gestão e de 
reestruturação financeira. 

Em 2017, Roberto Irineu Marinho, filho 
mais velho do patriarca Roberto Marinho 
(1904-2003), decidiu que, pela primeira vez, 
uma pessoa de fora da família comandaria 
os rumos do grupo. “Somos e queremos 
continuar a ser uma empresa familiar de 
gestão profissional, comprometida com o 
Brasil, com a ética, com o jornalismo e com 
o entretenimento de qualidade”, afirmou, 
em comunicado aos funcionários, ao 
anunciar a nomeação de Nóbrega, então 
vice-presidente. Roberto Irineu permanece 
no Conselho de Administração, ao lado dos 
irmãos João Roberto e José Roberto Marinho, 
participando das decisões estratégicas, da 
aprovação dos planos de negócios e da 
manutenção dos valores do grupo. 
Aos 65 anos, Jorge Nóbrega tem sob sua 
responsabilidade todos os negócios, novos 
projetos e o plano de transformação digital 
da empresa, em um momento desafiador 
para a indústria da mídia e entretenimento. 

Da tradição 
à inovação
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“Nunca imaginei que trabalharia 
na Globo. Aconteceu por acaso, 

mas talvez não tenha sido”
Jorge Nóbrega, CEO do Grupo Globo
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Em depoimento à CEO Brasil, o executivo 
relembra suas trajetórias pessoal, acadêmica 
e profissional e conta sobre o projeto Uma Só 
Globo, que deve unificar todas as operações 
da empresa até 2021.

“Nasci no Rio de Janeiro, onde morei durante 
toda a minha infância. Vivia com meus 
pais, minha irmã e meus avós em uma casa 
grande, onde convivia também com alguns 
primos. Tínhamos um apartamento em 
Copacabana, onde a gente passava as férias, 
como se fosse uma cidade diferente. Meu 
pai era apaixonado por jornalismo e tinha 
um escritório de advocacia. Naquele tempo, 
era comum as pessoas terem mais de uma 
profissão. Ele trabalhava como advogado 
e, depois que fechava o escritório, ia para O 
Globo. Muitas vezes o encontrava na redação, 
quando ainda ficava na Rua Irineu Marinho.

Quando eu era mais novo, queria trabalhar 
na área de Letras. Tive uma discussão 
com meu pai. Ele queria que eu estudasse 
Direito, mas respondi que faria qualquer 
coisa, menos ser jornalista e advogado. 
Não era nenhuma aversão ao jornalismo, 
apenas uma briga de adolescente com 
o pai. Mesmo sendo uma pessoa muito 
diferente de mim, ele sempre me deu 
muito apoio. Éramos complementares. Ele 
lia muito jornal, era boêmio, e eu era mais 

centrado. Ele sempre me tratou como se 
tivesse mais idade do que eu tinha. Isso 
ajudou muito na minha formação.

Aos 15 anos, fiz um intercâmbio nos Estados 
Unidos, em uma cidade chamada Moraga, 
perto de São Francisco. Era 1970, um ano 
efervescente, com o movimento hippie 
surgindo e toda a crítica em relação à 
Guerra do Vietnã. Fiquei um ano lá, vivendo 
com pessoas muito politizadas. Foi uma 
experiência que me permitiu olhar o mundo 
de uma maneira mais aberta. 

Nessa época, achava que seria escritor. 
Sempre li muito, desde muito novo. É um 
hábito que nunca abandonei. Em 2012, fiz 
uma pós-graduação latu sensu na PUC-Rio. 
O curso exige uma dissertação final e decidi 
transformá-la em uma obra literária. O livro [a 
Coleção Pedro Fugiu de Casa] tem a fantasia 
do menino que pega um ônibus e começa a 
viajar e constrói a ficção em cada bairro por 
onde passa, com desenhos coloridos desse 
delírio do personagem e fotos do bairro em 
preto e branco. Foi muito bom escrever a 
coleção, que dedico aos meus três netos 
mais velhos, porque tem a ver com que a 
Globo faz, que é criar storytelling.” 

Uma cronologia

1975
Jorge Nóbrega gradua-se  
em Administração de 
Empresas pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV)

1979
Torna-se professor de 
Planejamento Empresarial  
na UFRJ e na FGV

1976 
Nóbrega inicia a 
trajetória profissional 
como trainee na GE

1988
É convidado a ser  
consultor do Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento  
no Paraguai

Uma carreira dinâmica

“Ao voltar para o Brasil, depois do intercâmbio, 
ouvi que Administração era algo que poderia 
dar certo. Quando escolhi a profissão, não 
sabia o que significava ser um executivo. Mas 
sabia que trabalharia sob ar-condicionado 
e achava bacana o ambiente corporativo. A 
FGV foi uma grande escola. Eu me formei 
aos 21 anos e me apaixonei por matemática. 
Entre 1979 e 1982, fui professor de 
Planejamento Empresarial na FGV e na UFRJ. 
Naquela época, fazer um planejamento 
empresarial era algo razoavelmente previsível. 
Você desenhava um futuro, quantificava 
aquele cenário e tinha a sensação de 
controle sobre as variáveis. O mundo 
era muito mais simples, requeria apenas 
uma base de conceitos de planejamento, 
planos de negócio, projetos, orçamentos, 
contabilidade e modelos de previsão.

Em 1982, minha carreira mudou radicalmente. 
Na FGV, recebemos uma demanda do então 
território de Rondônia sobre um grande 
projeto agrícola com o Banco Mundial, que 
financiaria a BR-364, ligando Cuiabá a Porto 
Velho. Eu era novo, tinha 27 anos e duas 
filhas pequenas, quando me mudei para 
Rondônia para formatar os projetos. Em 
1984, mudamos para Brasília, onde trabalhei 
em projetos de consultoria para o Banco 
Mundial na costa oeste da África e na sede, 
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em Washington. Depois, em 1988, fiz um 
trabalho para o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) no Paraguai. Quando 
terminei esse projeto, já com três filhos, 
decidi que havia chegado a hora de voltar 
para o setor privado e para o Rio. Em 1989, 
recebi um convite para trabalhar na Mesbla, 
na área de Contratação e Desenvolvimento 
de Executivos. Lidar com pessoas foi algo 
que me atraiu. Trabalhei nessa área também 
numa passagem pela Xerox.

Até entrar para a Globo, nunca passei mais 
de três anos no mesmo lugar. Sempre fui 
muito inquieto. Ia para um lugar, aprendia 
muito, trabalhava com muita motivação 
e, depois de três anos, achava que estava 
ficando tudo muito parado. Como sempre 
tive a necessidade de lidar com problemas 
novos, decidi abrir uma empresa de 
consultoria, o que me permitiria mudar 
sempre de projeto. Foi quando comecei a ter 
clientes de empresas familiares e vi que as 

“Estamos preparando a nova geração 
da família para proteger os valores e 
liderar os processos de mudança”

1995
Inaugura a empresa 
Praxis Consultoria, 
voltada para 
empresas familiares

2015
Nóbrega lança a coleção de 
livros infantis Pedro Fugiu de 
Casa, vencedora do prêmio 
literário da Biblioteca Nacional 
na categoria Design Gráfico no 
ano seguinte

1998
Assume a Diretoria 
de Coordenação 
Estratégica das 
Organizações Globo

2018
Nove meses depois de ser nomeado 
o primeiro presidente executivo do 
Grupo Globo fora da família Marinho, 
Nóbrega anuncia o projeto de 
transformação digital Uma Só Globo

questões dessas empresas eram diferentes, 
pois envolviam relações pessoais, parentesco, 
histórias de vida."

O início na Globo

"Fui contratado como consultor pelos 
Marinho em 1996. Na época, eles estavam 
em um processo de sucessão interna. O 
doutor Roberto era o presidente da empresa 
e os três filhos estavam cada um em um 
negócio. Já se falava em Organizações 
Globo, mas isso era apenas um nome, não 
existia a ideia de grupo. O doutor Roberto 
tinha várias empresas e cada uma era 
independente. O João Roberto liderava o 
jornal, o Roberto Irineu liderava a TV e o 
José Roberto liderava o Sistema Globo de 
Rádio. Assim, meu trabalho foi dedicado 
à organização do Grupo com foco nas 
questões da família e na governança.

Após dois anos, fui contratado pela Globo 
como Diretor de Coordenação Estratégica. 
A primeira coisa que fiz foi entender o 

que era aquela empresa, seus múltiplos 
negócios. Havia uma mini-holding financeira, 
a Globopar, que controlava algumas 
dessas empresas, exceto a TV Globo e a 
Infoglobo. Formei um grupo com os diretores 
financeiros dessas empresas e comecei 
a entender a situação de cada uma delas. 
Estavam todas bem de caixa, de resultados, 
mas a dívida estava toda concentrada na 
Globopar, que captava dinheiro no mercado 
e fazia investimentos em redes de cabo e 
satélite. Fizemos um mapa daquilo tudo e 
vimos que a conta não fechava.

Em 1999, o dólar estava baixo e os juros 
também. Os projetos em andamento 
estavam demorando a amadurecer. Era 
um típico gargalo de liquidez. A TV Globo 
dava muito resultado, o jornal e a rádio 
também, mas no conjunto a empresa não 
gerava recursos capazes de financiar esses 
investimentos. Tínhamos de captar no 
exterior e em dólar. Com isso, o nível de 
endividamento aumentou e, no ano seguinte, 
vimos o problema piorar. Em 2001, fiz uma 
reunião com os Marinho e alguns executivos 
do grupo. O dólar começava a subir e eu 
disse: ‘Vamos ter de encontrar uma solução 
para essa questão da liquidez’. Tínhamos 
um limite de dívida com os bancos que não 
podia ultrapassar 5,5 vezes o Ebitda e já nos 
aproximávamos disso. A situação foi piorando 
ao longo de 2001.  
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Minha conclusão foi de que tínhamos dois 
caminhos: ou reestruturávamos essa dívida 
em condições mais favoráveis de tempo, 
para os projetos maturarem, ou teríamos 
de fazer uma abertura de capital em 
situação desfavorável.

É muito difícil tomar a decisão de reestruturar 
uma dívida. Naquele tempo não existia a Lei 
de Recuperação Judicial. Apenas concordata 
e falência. E a Globo chegou a uma situação 
muito crítica. Em 2002, com a perspectiva 
de eleição do Lula, o país entrou em crise, o 
dólar disparou, a dívida foi para 15 vezes o 
Ebtida. Em setembro de 2002, contratamos 
um banco especializado em reestruturação 
de dívida, o Houlihan Lokey. Tecnicamente, 
a empresa estava quebrada, apesar dos 
negócios saudáveis. Então chamamos todos 
os credores para avisar que pararíamos de 
pagar e para apresentar propostas de como 
fazer esse pagamento. Isso durou até 2005.

Era um time muito pequeno trabalhando 
nesse processo, com a liderança do Roberto 
Irineu. Montamos um modelo em que os 
negócios continuariam no dia a dia, sem 
lidar com a crise financeira. Teríamos novela, 
audiência etc., e nós seríamos a frente  
perante os credores. O processo evoluiu, 
conseguimos juntar três anos de caixa, faltava 
pouco para conseguirmos pagar alguns 
credores. Surgiu, então, a oportunidade de 
vender uma participação na NET em 2005. 
Com esse dinheiro, resolvemos o problema 
da dívida."

DNA Globo

"A partir daí, criamos um modelo de 
governança para a Globo. Entre 2005 e 
2009, fizemos um trabalho importante ao 
lado da família para definir esses critérios, 
sobre quem pode trabalhar, quem não 
pode. Fizemos a fusão da TV Globo com a 
Globopar, obtivemos uma enorme economia 
fiscal. Unificamos as áreas de finanças, 
departamento jurídico e de planejamento 
e acompanhamento de negócios. Todas 

as decisões estratégicas passaram a ser 
tomadas pelo Conselho de Administração, 
que não existia até então. 

Ainda nos anos 90 fizemos um trabalho 
fundamental: identificar os valores, que 
chamamos de DNA Globo. Não foi apenas 
fazer um cartaz e botar na parede, mas, 
sim, entender a história da empresa, saber 
quais foram os momentos críticos e o que 
a empresa e a família aprenderam ao longo 
do tempo. Uma das coisas que concluímos 
é que a família controladora tem de ser a 
guardiã dos valores da empresa. Hoje isso 
é uma âncora muito importante. A família é 
guardiã da empresa e gerencia o negócio 
por meio de um conselho de administração 
atuante. Os Marinho não precisam ser 
executivos das empresas, mas pode 
haver membros da família nelas, desde 
que cumpram os requisitos de formação 
e tenham trabalhado em outros lugares. 
Desenhamos juntos esses critérios, o que me 
dá uma grande satisfação, porque estamos 
preparando a nova geração da família para 
proteger os valores e liderar processos de 
mudança para um mundo diferente daquele 
que os pais deles conheceram."


Uma referência 
Meu pai, porque os 
diálogos e os conflitos 
que tive com ele talvez 
tenham sido as coisas que 
mais me desenvolveram


Paixões 
Minha mulher, meus três 
filhos, meus seis netos, 
a literatura e a prática 
de canoa havaiana, da 
qual meu time é vice-
campeão brasileiro


Uma meta 
Ter uma vida interessante


Um livro 
A Montanha Mágica, de  
Thomas Mann. Muito inspirador, 
tem muita relação com o que a 
gente vive hoje


Uma cidade  
Rio de Janeiro, não só porque 
é a cidade onde nasci e me 
eduquei, onde moram meus 
filhos e netos, mas por me dar 
o prazer de viver 

3x4
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“Quero ter 100 milhões 
de pessoas na minha 
base de dados, mas 
não vou jogar o jogo  
do Google e da Netflix”

Uma Só Globo
"De 2007 a 2014, houve um grande 
crescimento da TV paga no Brasil, o que 
alavancou as receitas da Globo, e um 
crescimento da publicidade na TV aberta. 
A partir daí, o mercado começou a mudar 
com a chegada dos grandes players digitais 
corroendo as receitas de publicidade de 
outras empresas de mídia, começando 
pelos jornais e pelas rádios. A chegada dos 
serviços de streaming tirou receita da venda 
do conteúdo. Em 2015, essas ameaças 
começam a ficar mais fortes.

Quando o Roberto Irineu fez 70 anos, 
decidimos nos organizar de forma diferente. 
Assumi a presidência e o Roberto ficou como 
chairman do grupo. Desde o final de 2017 
acumulo as funções de CEO e membro do 
Conselho. No início de 2018, implantamos 
o projeto Uma Só Globo, que faz uma 
renovação dos negócios atuais e, ao mesmo 
tempo, um investimento na criação de outros. 
Do mercado total de publicidade no Brasil 
de R$ 50 bilhões, as televisões, aberta e 
fechada, representam 42%. A Globo tem a 
maior parte dessa receita. Só que o mercado 
de publicidade digital vem crescendo mais 
que a publicidade de televisão. Nossa meta 
é voltar a fazer crescer essas receitas, com 
uma combinação da publicidade off-line 
de televisão com a publicidade digital 
de nossos produtos, que geram muita 
audiência e engajamento.

Não temos o objetivo de aumentar a receita 
em televisão. A meta é estancar a fuga 
dessa receita para o digital. A Globo tem 
uma posição única no mundo para fazer 
isso. Ninguém tem 100 milhões de brasileiros 
passando pela TV todos os dias. Só que nós 
não conhecíamos essas pessoas. A grande 
mudança é ser capaz de lidar diretamente 
com o consumidor, ter a informação sobre ele 
e conhecê-lo muito mais do que se conhece 
hoje. Na TV aberta, isso não é possível. A 
Netflix sabe quem é ele, a NET sabe quem é 
a pessoa que consome nossos conteúdos na 
Globosat. Precisamos ter uma inteligência e 
uma base de conhecimento sobre o enorme 
engajamento que os produtos Globo geram.

Hoje, conhecemos 35 milhões das pessoas 
que passam pela Globo, por meio de um 
cadastro para uma votação no Big Brother, 
pelo uso do Cartola FC ou pelo uso gratuito 
da Globoplay. Começamos a ter uma riqueza 
de dados e isso é o que vai viabilizar os 
negócios na direção que devemos seguir. 
Quero ter 100 milhões de pessoas na 
minha base de dados, mas não vou jogar o 
jogo da Google e da Netflix, oferecendo o 
mesmo produto. Podemos criar combos de 

experiências, com futebol e cinema. Para 
isso, precisamos manter a qualidade do 
conteúdo, agregar tecnologia que permita 
experiências diversificadas de consumo e 
incorporar ao máximo análise de dados dos 
consumidores,  que apoiam a programação 
e a publicidade. Não basta mais olhar apenas 
para a audiência.
Em três anos, seremos uma Media Tech. 
Hoje, garantimos o engajamento das pessoas 
por meio da qualidade do conteúdo, mas 
precisamos fazer boa parte dessa entrega 
através de nossa própria plataforma de 
distribuição. A Disney e a BBC também 
estão fazendo essa transformação. Temos a 
compreensão dessa cultura do cliente, num 
conjunto de 100 milhões de indivíduos que se 
comportam de maneiras diversas e querem 
experiências diferentes.

Hoje vejo a Globo como um lugar que aprendi 
a admirar, não apenas porque meu pai 
trabalhava no jornal, mas porque, como todo 
brasileiro, era consumidor de tudo o que a 
Globo fazia. Nunca imaginei que trabalharia 
na empresa. Aconteceu por acaso, mas talvez 
não tenha sido. Se pudesse definir o que isso 
representa, é como se fosse um ciclo."
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Coleção Pedro Fugiu de Casa: carreira na literatura infantil já rendeu prêmios a Jorge Nóbrega
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Promissor até a década de 1980, o setor industrial brasileiro 
tem perdido importância de forma constante na composição 
do Produto Interno Bruto do país e precisa de um plano para 
retomar seu protagonismo

O cenário desafiador vivido pela 
economia brasileira nos últimos anos, 
com a recuperação lenta da atividade 
das empresas, do nível de emprego e 
do consumo colocou em evidência outro 
fator que representa um obstáculo para o 
crescimento sustentável: o processo de 
desindustrialização que vem ocorrendo 
de forma paulatina no país nas últimas 
três décadas. 

Um levantamento feito pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), apresentado 
no último trimestre, mostra que a 
participação da indústria no Produto 
Interno Bruto (PIB) caiu de 46,3%, em 
1989, para 22% em 2018. No recorte, 
levando em consideração apenas a 
indústria de transformação, voltada para 
produtos com maior valor agregado, a 
participação hoje no PIB está em pouco 
mais de 10%. 

Entre os principais fatores dessa 
tendência de retração econômica, de 
acordo com a CNI, estão a menor 

Uma agenda  
para a indústria

opinião

participação das manufaturas na geração 
de empregos, infraestrutura logística 
deficitária e os altos impostos associados 
à exportação. Reflexo disso é que a 
participação brasileira na exportação 
de manufaturados no mundo também 
recuou de 0,82% para 0,58% entre 2005 e 
2015, de acordo com a CNI. Economistas 
afirmam que o país está passando por um 
processo de desindustrialização precoce, 
antes de construir uma economia de 
classe média sustentada por serviços. 

Para analisar as ambivalências desse 
cenário desafiador, a revista CEO Brasil 
ouviu Samuel Pessôa, doutor em 
Economia pela Universidade de São Paulo 
(USP), pesquisador da Fundação Getulio 
Vargas (FGV) e sócio da consultoria 
Reliance, e o engenheiro Sergio Leite de 
Andrade, diretor-presidente da Usiminas 
e presidente do Conselho Diretor do 
Instituto Aço Brasil.

Samuel Pessôa, doutor em Economia pela 
Universidade de São Paulo (USP), pesquisador 
da Fundação Getulio Vargas (FGV) e sócio da 
consultoria Reliance 
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Sergio Leite de Andrade, diretor-presidente da 
Usiminas e presidente do Conselho Diretor do 
Instituto Aço Brasil
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que ter um protagonismo maior. A maioria 
das nossas empresas é competitiva em 
nível mundial, em termos de custo, do 
portão para dentro. Mas, na hora em 
que saímos para o mercado, temos que 
enfrentar uma malha logística catastrófica 
e os custos aumentam estupendamente. 
Então, nós não temos competitividade, 
exportamos imposto. É possível reverter 
essa queda contínua dos últimos 15 anos 
se a indústria voltar a ser uma prioridade 
para o país. O Brasil precisa de um projeto 
concreto para isso.

Diante desse cenário desafiador, 
é possível o país continuar 
crescendo com sua indústria 
perdendo espaço?

Samuel Pessôa: Não é possível. A 
indústria precisa de um cuidado especial 
porque paga um preço pesado por operar 
no Brasil, mais do que outros setores. É 
necessário algum tipo de compensação, 
porque a indústria sofre muito com 
altos tributos e com cadeias produtivas 
muito longas. Toda a complexidade 
tributária afeta mais a produtividade e 
a competitividade da indústria do que 
de outros setores, como agropecuária 
e serviços. Precisamos de uma reforma 

tributária que simplifique o impacto dos 
impostos na economia, reduzindo a carga 
tributária sobre a indústria e elevando um 
pouco sobre outros setores.

Sergio Leite de Andrade: O Brasil 
precisa estimular essas indústrias. O setor 
opera em seus vários segmentos com uma 
utilização da capacidade instalada entre 
60% e 70%. A indústria de transformação, 
por exemplo, tem a possibilidade de 
aumentar a produção em algo próximo a 
50%, sem novos investimentos, chegando 
a um patamar de 90% de utilização da 
capacidade instalada. É um potencial 
muito grande que o país tem para crescer 
no curto prazo. Para ter esse crescimento, 
é preciso ter consumo dos produtos nos 
mercados interno e externo.

Quais medidas podem contribuir 
para a retomada do crescimento 
do setor de forma sustentável? 

Samuel Pessôa: Temos de deixar o 
mercado funcionar bem, investir em 
infraestrutura – estradas, ferrovias, portos 

– e melhorar nossas escolas. Também 
temos de aumentar a poupança para 
permitir uma queda da taxa de juros. 
Assim, o investimento naturalmente virá. 

Fator fundamental
Apesar de queda na participação do PIB,  
indústria se mantém relevante para o desenvolvimento econômico

Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI)

A indústria brasileira tem perdido 
importância na composição do 
Produto Interno Bruto do país. 
Quais as causas desse processo?

Samuel Pessôa: Existem evidências 
bastante sólidas de que algumas 
questões estruturais da nossa sociedade 
e da economia fazem com que a 
participação da indústria no PIB do 
Brasil esteja recuando. Além de um 
movimento econômico de orientação 
neoliberal, a nossa sociedade poupa 
muito pouco. Um país que poupa pouco 
tem como consequência um custo de 
capital mais alto, e a indústria é um 
setor que utiliza capital de forma intensa. 
Outro motivo que explica a queda mais 
acentuada na indústria nos últimos anos 
é a emergência da economia da Ásia, 
que tem um potencial muito elevado, 
juros baixos e muito capital humano. 
Por outro lado, somos exportadores de 
commodities. Logo, se produzo e exporto 
muitas commodities, acabo importando 
outras coisas.

Sergio Leite de Andrade: Em um país 
como nosso, que é a nona economia do 
mundo, e que tem toda uma estrutura 
industrial diversificada, a indústria tem 

R$ 1,3 trilhão 49% 

32%

contribuição do setor 
para a economia 

participação da 
indústria nas 
exportações

da arrecadação de 
impostos federais

 

67%
do total de  
investimentos em pesquisa 
& desenvolvimento



“Precisamos de um 
estudo sobre o país que 
queremos nos próximos 
20 anos, e qual o papel da 
indústria nesse plano”

Sergio Leite de Andrade, diretor-presidente da 
Usiminas e presidente do Conselho Diretor do 
Instituto Aço Brasil
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Sergio Leite de Andrade: Nós temos 
a questão das finanças públicas, que 
estão sendo endereçadas na reforma 
da Previdência, e uma série de planos 
prontos para deslanchar, envolvendo 
privatizações, estímulo à construção 
civil, atividades que vão gerar empregos. 
Além disso, temos de melhorar nossa 
competitividade no mercado internacional. 
O Brasil precisa parar de exportar 
impostos e voltar ao protagonismo.

Falta uma política industrial 
e investimentos por parte 
do governo para incentivar a 
indústria no país? 

Samuel Pessôa: Houve incentivo à 
indústria dos anos 1940 até meados 
da década de 1980. A partir desse 
momento, entramos num período de 
inflação elevada. Tivemos um bem-
sucedido processo de arrumação da 
economia nos anos 1990, e iniciamos, 
em 2006, um ambicioso programa de 
política industrial, que colocou R$ 500 
bilhões no BNDES para apoiar a indústria. 
Melhoramos a indústria naval, compramos 
caminhões, estimulamos as montadoras, 

mudamos o marco regulatório do 
petróleo, construímos várias refinarias, 
mas os resultados foram os piores 
possíveis. Foram investimentos feitos sob 
intervenção do Estado. E o Estado é um 
péssimo alocador de recursos. A política 
industrial acaba tendo como princípio a 
ideia de que Brasília sabe o que tem de 
ser feito. Foram muitos investimentos que 
não geraram nada, aumentaram a dívida 
pública e criaram um problema para o 
Tesouro Nacional.

Sergio Leite de Andrade: Nesse 
contexto de “sonho brasileiro”, acredito 
que precisamos, mais do que uma 
política industrial, de um estudo sobre 
o país que queremos nos próximos 20 
anos, e qual o papel da indústria nesse 
plano. O governo federal está fazendo 
um projeto importante para o gás natural, 
mas nós precisamos ter um projeto 
maior para energia e transportes. O 
governo precisa sinalizar para onde quer 
direcionar o país e garantir que vamos 
ter apoio para manter o equilíbrio nas 
relações comerciais.

Valor agregado

Cada R$ 1 
produzido  
na indústria  
gera R$ 2,40 
na economia 
brasileira

Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI)

O Brasil poderia conciliar essa 
necessidade de desenvolvimento 
industrial, mas sem colocar  
em risco a abertura do mercado  
e a inserção do país na  
economia global?

Samuel Pessôa: O Brasil tem um déficit 
externo. Parte dele sempre haverá, pois 
somos um país de baixa poupança. Mas 
é ótimo aumentarmos a diversificação da 
pauta exportadora, com a elevação das 
exportações de manufaturados, mas sem 
os artificialismos que caracterizaram a 
política econômica entre 2006 e 2014.

Sergio Leite: Defendemos uma economia 
liberal, em que haja oportunidades para 
todos competirem, corrigindo assimetrias 
que existem na concorrência internacional. 
Por exemplo, a China é o maior player do 
mercado internacional, mas não é uma 
economia de mercado, não remunera 
adequadamente o capital nem a mão de 
obra. Pelo fato de a propriedade dos meios 
de produção ser maciçamente estatal, a 
China recebe uma gama de subsídios 
muito grande. Isso causa um desequilíbrio. 

R$ 1 = R$ 1,66

R$ 1 = R$ 1,49

Agricultura: 

Serviços:






“A complexidade  
tributária afeta mais  
a produtividade  
e a competitividade  
da indústria do que  
de outros setores”

Samuel Pessôa, doutor em Economia 
pela Universidade de São Paulo (USP), 
pesquisador da Fundação Getulio Vargas 
(FGV) e sócio da consultoria Reliance

Proporção em outros setores é menor:
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Trabalhadores e organizações começam a se adaptar a um cenário 
marcado por robôs, inteligência artificial e algoritmos sofisticados

No início de 2017, 34 funcionários da 
seguradora japonesa Fukoku Mutual Life 
Insurance foram demitidos depois de a 
empresa contratar o sistema de inteligência 
artificial Watson, da IBM, que os substituiria 
na função de ler e avaliar documentos, 
certidões e prontuários de saúde necessários 
para a aprovação de procedimentos médicos. 
Na época, a notícia chamou a atenção para 
uma realidade que por muito tempo pareceu 
coisa de filme de ficção científica: muitas 
funções até hoje exercidas por pessoas já 

se tornaram obsoletas (ou se tornarão na 
próxima década). 

Dois anos depois, as consequências desse 
fenômeno já estão sendo sentidas. Segundo 
a pesquisa Workforce of the Future, realizada 
pela PwC em 2018 com mais de 10 mil 
trabalhadores na China, na Alemanha, na 
Índia, no Reino Unido e nos Estados Unidos, 
37% dos profissionais receiam que a 
automação coloque seu emprego em risco. 
Esse percentual supera os 33% do estudo 

Coworking nos EUA: novas gerações vão demandar flexibilidade e propósito das empresas para se engajarem no trabalho

A força de  
trabalho do futuro

realizado em 2014. E mais: 60% pensam 
que poucas pessoas terão emprego estável 
e de longo prazo no futuro, mas 74% estão 
prontos para aprender novas habilidades 
ou se reciclar completamente a fim de 
permanecer empregáveis.

Tal cenário cria uma série de desafios para 
sociedades, governos e organizações, em 
um momento em que os líderes empresariais 
já estão enfrentando os riscos crescentes 
de uma economia globalizada e instável, 
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temem que a automação coloque 
seu emprego em risco

pensam que poucas pessoas terão 
empregos estáveis e de longo prazo 

acham que os governos  
devem tomar alguma medida 
para proteger os empregos

acham que a tecnologia não 
substituirá a mente humana

dizem que estão prontos para 
aprender novas habilidades 





37%

60%







56%

73%

74%

disrupções de modelos de negócios 
causadas por novas tecnologias e 
transformações demográficas, políticas  
e sociais. 

Cada vez mais, as tarefas individuais estão 
sendo automatizadas por meio do uso de 
robôs, inteligência artificial e algoritmos 
sofisticados. Alguns segmentos e funções, 
e até mesmo setores inteiros da força de 
trabalho, perdem relevância. Outros, no 
entanto, serão criados. Áreas como energia 
alternativa, engenharia, design de produtos 
e gerenciamento de resíduos estão entre as 
que têm grande chance de evoluir. 

Os profissionais precisarão entender 
o que podem fazer para trabalhar em 
parceria com a tecnologia e manter sua 
empregabilidade. Já as organizações terão 
de descobrir as melhores formas de apoiar 
seus colaboradores no desenvolvimento 
de novas competências e habilidades, 
alinhadas às suas estratégias de negócio. 
É fundamental manter o engajamento e a 
confiança nesse ambiente de transformação, 
evitando um clima de ansiedade e incerteza 

– e mostrando, principalmente, que o 
profissional que demonstra capacidade de 
adaptação ao novo cenário tem seu lugar.  

Adaptação complexa

Ao mesmo tempo que, no curto prazo, 
as organizações terão de lidar com 
gerações acostumadas a um modelo de 
relação de trabalho tradicional, também 
precisarão se preparar para outra 
tendência que deve ser intensificada com 
a automatização: a desvalorização do 
conceito de emprego estável, tal como 
o conhecemos hoje. Esse fenômeno já 
pode ser verificado em empresas do 
Vale do Silício, nos Estados Unidos, e de 
Israel, outro polo de empreendedorismo. 
A tendência é utilizar os melhores 
profissionais nos melhores lugares, em 
um modelo de “locação por projeto”. 

Essa flexibilidade, benéfica para a inovação e 
para os resultados dos negócios, é uma das 
principais características das novas gerações, 
ao lado da busca por um trabalho com 
propósito, que faça a diferença ou provoque 
algum impacto, seja ele social ou ambiental, 
por exemplo. Na pesquisa Workforce of the 
Future, 23% dos entrevistados dizem que 

"realizar um trabalho que faz a diferença" é 
mais importante para a carreira, e 25% 
afirmam que seu empregador ideal é “uma 
organização com valores que combinam 
com os meus”. 

Reter esse novo profissional também pode 
representar um desafio. Pesquisas recentes 
jogam luz sobre um problema que vem 

O trabalho em transformação
Inteligência artificial, robôs e automação preocupam  
trabalhadores na China, na Alemanha, na Índia, no Reino Unido e nos EUA

crescendo nas corporações, a síndrome de 
Burnout (esgotamento profissional). Essa 
questão revela a importância de as empresas 
incentivarem férias, folgas e pausas 
curtas, além de oferecer um ambiente de 
descompressão, espaço de relaxamento e 
políticas de home office.

Nesse quadro complexo, há um dado 
curioso na pesquisa da PwC: existe uma 
diferença clara entre o que pensam as 
lideranças de Recursos Humanos e os 
CEOs em relação a quanto as empresas 
estão preparadas para essa nova força 
de trabalho: 41% dos gestores de RH 
consideram a empresa preparada, ante 25% 
dos líderes de negócios. 

Fonte: PwC - Workforce of the Future, 2018
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Um pensamento, porém, é unânime: os líderes 
empresariais em todo o mundo pretendem 
aproveitar as novas ferramentas trazidas pela 
tecnologia, sem renunciar ao valor do seu 
capital humano. Enquanto os CEOs desejam 
maximizar os benefícios da automação    – 52% 
disseram que já estão explorando os benefícios 
do trabalho conjunto entre humanos e máquinas 
e 39% consideram o impacto da inteligência 
artificial na criação de novas competências –, a 
maioria (52%) também planeja elevar o número 
de funcionários nos próximos 12 meses, como 
revela outro estudo conduzido pela PwC, a CEO 
Survey 2019. 

A resposta a essas mudanças está nas 
habilidades que esses executivos afirmam 
buscar nos futuros profissionais: capacidade 
de solucionar problemas, adaptabilidade, 
colaboração, liderança, criatividade e inovação 
estão no topo da lista. Ou seja, por mais 
que a tecnologia avance de forma acelerada, 
algumas aptidões humanas ainda são 
indispensáveis – 73% dos entrevistados pela 
Workforce of the Future acreditam que nossa 
mente nunca poderá ser totalmente substituída. 

*Por Hércules Maimone, sócio e líder da área 
de Consultoria de Gestão da PwC Brasil

“Neste novo cenário, os 
profissionais precisam 
entender o que podem 
fazer para trabalhar 
em parceria com a 
tecnologia para manter  
sua empregabilidade”   
Hercules Maimone, sócio e líder da área de 
Consultoria de Gestão da PwC Brasil

Tecnologia vs. empregabilidade









“Não tenho medo da automatização. Os locais de 
trabalho ainda precisarão de habilidades humanas” – 
Estudante em tempo integral (18), Índia

“As mudanças climáticas afetarão nossa forma de 
trabalhar. Precisaremos mudar nossas prioridades” – 
Gerente de indústria farmacêutica (30), EUA

“A habilidade de trabalhar remotamente derrubará 
fronteiras. Temos de garantir que o toque pessoal 
seja mantido” – Gerente (52), Reino Unido

“As pessoas terão emprego bem remunerado  
ou nenhum emprego” – Desempregada (50), Alemanha
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Fonte: PwC - Workforce of the Future, 2018
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Oferecer conteúdo que atenda às preferências individuais do público, 
mas com respeito à privacidade, é o grande desafio da indústria de mídia 
e entretenimento; uma pesquisa global da PwC aponta um cenário de 
crescimento das mídias digitais e de estagnação de TVs e impressos

A demanda dos consumidores por 
experiências cada vez mais pessoais e 
personalizadas, alimentada pelo avanço 
da tecnologia, deve acirrar a concorrência 
entre os grandes players da indústria 
de mídia e entretenimento e continuar 
impulsionando o crescimento contínuo e a 
inovação no setor. A pesquisa PwC Global 
Entertainment & Media Outlook 2019-2023, 
que analisa e projeta as tendências desse 
mercado em 53 países nos próximos 
cinco anos, revela que a receita global da 
indústria de mídia e entretenimento vai 
atingir US$ 2,6 trilhões em 2023, acima dos 
US$ 2,1 trilhões registrados em 2018, um 
aumento de 4,3%. 

Um dos principais fatores responsáveis 
por esse cenário positivo é o crescimento 
da preferência dos usuários pelo modelo 
de consumo de conteúdo sob demanda, 
distribuído pelos chamados serviços 
Over The Top (OTT) – sigla que se refere 
à entrega de conteúdo audiovisual pela 
internet –, como Netflix, Amazon Prime 
Video e Globoplay. O estudo aponta 
ainda a consolidação da tendência de 
rejeição do público a pacotes de conteúdo 
fechados oferecidos por provedores a 
cabo ou satélite.

O usuário no controle

Globalmente, o resultado dessa 
mudança pode ser sentido no 
faturamento dos serviços de OTT, que 
deve passar de US$ 38,2 bilhões em 
2018 para quase US$ 73 bilhões em 
2023. No Brasil, segundo a pesquisa 
da PwC, a previsão é que a receita 
de vídeo na internet cresça em média 
15,7%, ao ano, até 2023; uma alta maior 
do que nos Estados Unidos (10,4%) e 
menor do que nos mercados em pleno 
crescimento, como China (20,5%) e 
México (17,6%). 

Essa dinâmica, associada aos novos 
e múltiplos canais de distribuição de 
conteúdo, estimula transformações na 
sociedade e impõe adaptações à indústria 
de mídia e entretenimento. Os dados e 
os padrões de comportamento captados 
pelo uso das plataformas digitais podem 
ser filtrados pelas empresas para uma 
entrega de conteúdo personalizado e 
também para o direcionamento mais 
assertivo de publicidade, não mais em 
uma escala de milhões de pessoas, mas 
de bilhões. Para Flávio Horta, CEO da 
Digitalks, empresa que fomenta ações 
de mídia e marketing digital no Brasil e 
no mundo, o desafio principal do setor 

pesquisa

é atender a essas necessidades, mas 
com respeito à privacidade dos dados 
pessoais de cada usuário. “Ao mesmo 
tempo que as pessoas querem vídeos e 
serviços gratuitos, podem não querem 
fornecer seus dados. Esse é um dilema 
que precisa ser solucionado”, afirma.

A proteção dos dados é um dos 
assuntos mais debatidos nos eventos 
internacionais de mídia, entretenimento 
e inovação. “Todos estão defendendo 
a privacidade”, destaca Horta, citando 
congressos na Alemanha (OMR Festival, 
em Hamburgo) e na Espanha (DES 
Madrid) em que o tema foi discutido. 
No Brasil, a Lei Geral de Proteção de 
Dados, ainda em fase de implementação, 
impõe regras mais claras a empresas 
privadas e públicas sobre a coleta, o 
armazenamento, o tratamento e o 
compartilhamento de dados pessoais. 
O não cumprimento das normas pode 
gerar multas de até R$ 50 milhões ou 
2% do faturamento total da empresa. As 
medidas começam a valer em 2020. “Se 
você não quer que uma empresa tenha 
seus dados, você tem o direito de dizer 
não”, pondera Horta.
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De olho na personalização

Para Ricardo Queiroz, sócio da PwC 
Brasil e líder da área que analisa o setor 
de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações, 
a indústria está diante de um processo 
inevitável de convergência midiática que 
posiciona o usuário no centro do negócio. 

“Vivemos uma transformação de hábitos de 
consumo que influencia todos os conteúdos 

e produtos oferecidos ao público. A questão 
não é o uso dos dados, mas a forma como 
eles são utilizados pelas empresas”. Essa 
preocupação, segundo Queiroz, não 
pode ser vista como um empecilho para 
o desenvolvimento do setor, uma vez que 
todas as empresas do ecossistema de 
mídia e entretenimento devem trabalhar 
em conformidade com as leis vigentes de 
proteção dos dados e da privacidade.

O usuário exige experiências cada vez 
mais personalizadas, customização do 
conteúdo, facilidade de acesso e uma 
estrutura de plataforma que atenda a suas 
necessidades e permita a participação em 
rede. “Os brasileiros estão gastando mais 
de três horas por dia navegando na internet, 
principalmente em redes sociais e compras 
on-line.” Queiroz afirma também que os 
smartphones são responsáveis por 70% 

Sede da Netflix em Los Angeles: serviços de vídeo sob demanda estão transformando o mercado de mídia e entretenimento 
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de todas as conexões de telefonia móvel. 
“Esse cenário, por sua vez, influencia as 
transformações no ambiente digital.”

Inteligência artificial, machine learning, 
deep learning são ferramentas eficazes 
que permitem a melhor experiência para o 
cliente e garantem a inovação da indústria 
de mídia e entretenimento. “Esses novos 
hábitos de consumo necessitam de um 
ecossistema de plataformas cada vez mais 
moderno e que auxilie o usuário a consumir 
e armazenar conteúdos audiovisuais”, 
reflete Queiroz. “É um caminho sem volta e 
as empresas de mídia precisam se adaptar 
a essa nova realidade.”

Sobre a chegada do 5G em 2023, que 
aumenta as possibilidades de consumo de 
conteúdos sob demanda, o sócio da PwC 
esclarece que “vai ser um processo de 
transformação tão natural que mal teremos 
consciência do que mudou”. De acordo 
com Queiroz, os usuários vão poder 
armazenar dados em nuvens com mais 
facilidade e de forma mais barata. “Essa 
estrutura vai permitir o desenvolvimento do 
setor como nunca antes visto”, pontua.

As novas redes 5G deverão trazer reflexos 
positivos em segmentos importantes 
do setor de mídia e entretenimento. O 
levantamento da PwC aponta que a 
indústria de games no Brasil, que precisa 
de uma estrutura mais robusta de internet, 
apresentará uma receita de US$ 1,5 
bilhão até 2023. Podcasts e e-sports têm 
previsões de crescimento anual, até 2023, 
de 42,8% e 27,6%, respectivamente.   

Pensando fora da caixa

Na contramão dessa tendência global de 
crescimento, pela primeira vez a pesquisa 
Global Media Outlook da PwC apresentou 
expectativas de decréscimo nas receitas 
para a TV tradicional e para o mercado de 
DVDs. Os jornais impressos e o segmento 
de revistas têm a pior previsão até 2023. 

“Vejo essa transição como um reflexo da 
evolução do mercado, é natural”, avalia 
Queiroz. “O grupo Folha, por exemplo, 
criou segmentações dentro da sua 
estrutura de produtos impressos, digitais e 
de serviços para atender as demandas de 
uma audiência fragmentada.”

A pesquisa da PwC, por outro lado, aponta 
que o rádio apresenta receitas estáveis 
para os próximos cinco anos. Para Flávio 
Horta, da Digitalks, esse cenário se deve 
a um processo de convergência que, 
alinhado a uma estrutura menos robusta, 
atende bem às preferências individuais do 
público por conteúdos móveis. “Nós vemos 
emissoras tradicionais, como a Jovem 
Pan, trazendo novos formatos de vídeo 

e de texto para impactar as pessoas em 
plataformas variadas”, relata. “O rádio está 
virando um hub de notícias e músicas.”

 Pensar na personalização do conteúdo 
e oferecer diferenciais ao público são 
desafios a serem superados pelas 
empresas tradicionais do setor de mídia e 
entretenimento. Para Ricardo Queiroz, o 
sucesso de plataformas como a Netflix, por 
exemplo, se deve à percepção dessa nova 
forma de competir no mercado audiovisual, 
auxiliado por ferramentas e algoritmos 
poderosos. “As empresas precisam passar 
por um processo de transformação ainda 
mais radical na oferta de seus produtos 
para que exista mais competitividade. O 
futuro é muito promissor”, finaliza.

“Usuários querem 
conteúdos e serviços 
gratuitos, mas podem  
não querer fornecer seus 
dados. Esse é um dilema 
difícil de equacionar”   
Flávio Horta, CEO da Digitalks
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“Vivemos uma transformação 
dos hábitos de consumo 

que influencia todos os 
conteúdos e produtos que 
são oferecidos ao público”
Ricardo Queiroz, sócio e líder de Tecnologia, 

 Mídia e Telecomunicações da PwC Brasil

Mercado em alta
Até 2023, a indústria de mídia e entretenimento será impulsionada 
por ganhos em publicidade na internet e consumo de dados

4,3%

50%

China  
vs. EUA 

Smartphones 

Crescimento

Receita global passará de  
US$ 2,1 tri para US$ 2,6 tri

Da receita publicitária  
virá da internet até 2023

Asiáticos faturarão US$ 84 bi,  
enquanto os EUA adicionarão US$ 71 bi

Consumo de dados 
móveis ultrapassará  
o de banda larga fixa

VR, OTT e publicidade  
na internet serão  
os segmentos  
com maior alta











Fonte: PwC Global Entertainment & Media Outlook 2019-2023
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“Viveremos a maior 
transformação da 
indústria automobilística 
dos últimos 100 anos. 
Isso trará grandes 
desafios e exigirá muitos 
investimentos no setor”
Luiz Carlos Moraes, economista e presidente da Anfavea
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Recém-eleito para liderar a Anfavea, o economista Luiz Carlos 
Moraes aposta na superação de gargalos estruturais para consolidar 
a retomada do crescimento do setor automotivo no Brasil

A indústria automobilística vive um momento 
de recuperação no Brasil. Depois de quatro 
anos sofrendo o impacto da desaceleração 
da economia, o setor projeta um crescimento 
de 9% em 2019, puxado especialmente pelo 
mercado interno, que deve chegar a 2,9 
milhões de unidades emplacadas. 

Recém-eleito para um mandato de três 
anos à frente da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), que reúne 26 empresas do setor, o 
economista Luiz Carlos Moraes está otimista 
com as perspectivas para os próximos anos. 
Ele destaca, no entanto, a necessidade de 
o país implementar medidas que permitam 
à indústria atingir todo o seu potencial – a 
capacidade instalada é de 5 milhões de 
unidades por ano. “Estamos buscando 
formas de melhorar a competitividade. Os 
altos custos de logística, tributários e de 
comércio exterior atrapalham o setor.”

Moraes recorre a um estudo encomendado à 
PwC Brasil e conduzido pela Strategy& para 
reforçar a necessidade de ajustes estruturais. 

O levantamento mostrou que, em média, um 
mesmo veículo, da mesma montadora, custa 
18% menos para ser produzido no México. 

“A indústria automobilística não tem problema 
com o livre-comércio, desde que se eliminem 
as defasagens e as distorções provocadas 
pelo custo Brasil”, acrescenta.

Em entrevista à CEO Brasil, o executivo 
ainda fala sobre sua missão de promover o 
fortalecimento tecnológico do setor no país, 
em meio à implementação do Rota 2030, 
programa que define regras e incentivos para 
a fabricação dos automóveis no Brasil nos 
próximos 15 anos. Também discute o desafio 
de inserir a indústria automotiva nacional nas 
transformações sem precedentes que vive o 
setor no mundo.    

Quais são as prioridades e os 
principais desafios de sua gestão à 
frente da Anfavea?

Tivemos, no fim do ano passado, a 
aprovação do Rota 2030, um programa 
sobre novas tecnologias que serão 

Corrida pela 
competitividade

entrevista

adotadas nos veículos no Brasil, com a 
elevação do nível de itens de segurança e 
o estabelecimento de metas de eficiência 
energética e de emissões de poluentes. Nos 
próximos 15 anos, vamos entregar produtos 
com muita tecnologia e conteúdo. 

Na nova gestão, estamos buscando formas 
de melhorar a competitividade da indústria. 
Os altos custos de logística, tributários e 
de comércio exterior no Brasil atrapalham o 
setor. O novo governo está demonstrando 
interesse em atacar essas ineficiências; e nós, 
como indústria automobilística, queremos 
colaborar para esse debate apresentando 
sugestões com vistas ao crescimento do 
mercado e à redução do custo Brasil.

E quais são as expectativas da 
indústria automobilística para os 
próximos anos, em meio à situação 
econômica vivida no Brasil?

O Brasil passou por um momento muito 
difícil em 2015 e 2016, com a queda do 
PIB. Em 2017, tivemos crescimento de 1%; 
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Depois da Argentina, quais são 
os principais mercados? 

México, Chile, Peru e Colômbia. Esse 
é outro tema também discutido por 
nós. Com a redução do custo Brasil e 
a melhora de nossa competitividade, 
passaremos a ter mais capacidade de 
exportação para outros países, e não 
ficaremos restritos à América Latina nem 
tão dependentes da Argentina.

A indústria automobilística mundial 
passa por uma transformação sem 
precedentes. Como o Brasil está 
posicionado em relação a esse 
cenário de inovação?

O maior desafio é voltar crescer, gerando 
condições para os investimentos necessários. 
Talvez isso não ocorra na mesma velocidade 
com que acontece na Europa. Mas, de certa 
forma, a transformação já está acontecendo 
no Brasil. Temos várias empresas 
trabalhando com projetos de conectividade, 
por exemplo, em veículos comerciais e no 
setor agrícola. Já temos veículos autônomos 

para uso em áreas controladas também 
na agricultura e na mineração. Sobre o 
pilar de serviços, nossa indústria não vai 
produzir apenas o "hardware", que é o 
veículo. Teremos um carro mais conectado 
e poderemos oferecer outros tipos de 
serviço, seja para ações comerciais, seja 
para entretenimento. Mas há outro desafio 
maior, que é a infraestrutura, e o Brasil 
está muito aquém do que se vê na Europa. 
Hoje é preciso montar o veículo pensando 
no que está ao redor, considerando os 
radares, a conexão 5G, postos de recarga. 
Ainda viveremos a maior transformação da 
indústria automobilística dos últimos 100 
anos. Isso trará grandes desafios e exigirá 
muitos investimentos no setor.

As empresas do setor têm 
condições de fazer esses 
investimentos?

As indústrias não poderão fazer isso sozinhas. 
Terão de firmar parcerias que antes não 
imaginávamos, com os concorrentes, para 
reunir os recursos e a sinergia necessários 
e para compartilhar conhecimento. 
Observaremos mais fusões e parcerias no 
setor e com outras entidades e áreas da 
economia. E o trabalho precisará ser feito 
em quatro pilares: conectividade, autonomia, 
serviços – como o compartilhamento de 
carros – e eletrificação, saindo do motor 
tradicional para uma nova tecnologia. 

O recente acordo de livre 
comércio com o México para 
automóveis e peças é positivo 
para a indústria brasileira?

Um estudo feito pela PwC confirma o que 
já se suspeitava. Existe uma diferença de 
competitividade entre o Brasil e o México. 
Um mesmo veículo, fabricado pela mesma 
montadora no México, é 18% mais barato 
do que o produzido no Brasil, sem contar os 
impostos. Foram analisados diversos fatores: 
matéria-prima, mão de obra, logística etc. Em 
todas as áreas o Brasil apresenta defasagem.  
 

Uma rota para 2030 
Setor automotivo pode ter benefício fiscal  
de até R$ 1,5 bilhão por ano, caso cumpra contrapartidas

Investimento anual  
em pesquisa e 
desenvolvimento

Redução no  
consumo de combustível  
e emissões até 2022

Redução do peso médio dos 
veículos produzidos no país

IPI cobrado de 
veículos elétricos 

R$ 5 bi 

De 1.1 mil kg 
para 1 mil kg

De 25% 
para 7% 

11% 

Fonte: MDIC – Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços

em 2018, também; e, neste ano, o mesmo 
patamar. É um crescimento muito abaixo do 
que o Brasil necessita. Mesmo considerando 
esse cenário, a Anfavea trabalha com uma 
previsão de crescimento de 11,4% no 
número de emplacamentos de veículos totais 
em comparação com 2018. Isso dá um total 
de 2,9 milhões de carros emplacados no 
Brasil para o mercado interno.

E quanto às exportações? 

Trabalhamos com uma previsão de queda 
das exportações em comparação a 2018, 
basicamente por causa da Argentina, que 
está passando por uma crise grave, com 
inflação e taxa de juros elevadas. O mercado 
argentino diminuiu 50% e, como o país 
vizinho é nosso maior parceiro em termos de 
exportação, isso afeta a indústria brasileira. 
Com isso, o crescimento de nossa produção 
está estimado em 9%, impactado por essa 
queda na Argentina.
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Investimentos são urgentes

As políticas industriais para o 
setor automobilístico diferem entre 
países, mas têm em comum o 
desejo de fomentar a produção 
local, o desenvolvimento de 
tecnologias e a exportação/
internacionalização. No entanto, 
para funcionarem, precisam estar 
inseridas em um ambiente com 
mercados consumidores internos e 
externos relevantes e equilibrados, 
segundo Marcelo Cioffi, sócio e 
líder do setor Automotivo na PwC 
Brasil. “Essa sustentabilidade de 
mercados consumidores, junto a 
uma base de custo competitiva 
que essas políticas e o próprio 
ambiente de negócios propiciam, 
é fundamental, uma vez que os 
investimentos são de longo prazo e 
grande volume”, afirma. 

De acordo com Cioffi, as vendas 
de automóveis dependem da renda 
do trabalhador, das condições de 
financiamento e da confiança na 
economia – e a competitividade, 
por sua vez, depende de uma série 
de fatores internos e externos às 
empresas, que precisam envolver 
toda a cadeia, a iniciativa privada e 
o governo. “São urgentes medidas 
que permitam utilizar de forma 
eficiente a capacidade já instalada 
aqui, assim como a chegada de 
novos investimentos ao país. Com 
isso, poderemos aproveitar as 
oportunidades que o novo mundo 
da mobilidade nos oferece.”

O estudo foi entregue ao governo federal 
para o estabelecimento de ações e metas 
para tentarmos, no médio prazo, reduzir 
essa defasagem. A indústria automobilística 
não tem problema com o livre-comércio, 
desde que se eliminem as defasagens e as 
distorções provocadas pelo custo Brasil.

Quais são os novos e possíveis 
acordos internacionais que 
poderemos firmar e que impactos 
são esperados?

O ideal é ter um número maior de países 
com livre-comércio para conseguirmos 
realmente mitigar a volatilidade que ocorre. 
Recentemente foi anunciado o acordo do 
Mercosul com a União Europeia, após duas 
décadas de tratativas. Em até três anos, ele 
deve começar a vigorar, com uma transição 
de 15 anos para o livre-comércio. O governo 
brasileiro está pensando em dialogar com o 
Canadá e a Coreia, entre outros. De qualquer 
forma, acredito que o trabalho de redução do 
custo no Brasil precise ser simultâneo.

Neste momento que se fala tanto 
em uso de bicicletas, patinetes, 
transporte público e na redução 
das emissões de poluentes nas 
grandes cidades?

A mobilidade é um enorme desafio. 
Em pouco tempo, 70% da população 
mundial vai morar em grandes cidades. 
Estamos produzindo carros mais 
eficientes; e a mobilidade significa 
planejamento, organização do sistema 
de transporte coletivo e combinação 
entre os transportes coletivo e individual. 
Podemos contribuir no sentido de planejar 
e ajudar as cidades a se organizarem. 
Outro aspecto importante a considerar 
é a questão da segurança. A patinete é 
bacana? Sim, desde que seja utilizada 
de forma segura. Há dois ou três anos, 
o Uber era atacado nas ruas, mas isso 
mudou. Haverá espaço para todo tipo 
de mobilidade. Temos de melhorar a 
infraestrutura e o planejamento da cidade. 
No final do dia, temos de atender  
nosso cliente.
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Marcelo Cioffi, sócio e líder do setor Automotivo da PwC Brasil
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Maior banco de investimentos da América Latina, o grupo 
investiu R$ 400 milhões para impulsionar sua plataforma digital.  
O objetivo é conquistar 10% do segmento de varejo de alta renda

A nova aposta  
do BTG Pactual

O BTG Pactual tornou-se referência no 
mercado de investimentos e de gestão 
de fortunas no Brasil com uma estratégia 
de negócios competitiva e uma cultura 
marcada pela meritocracia e pela atração 
dos melhores talentos. Uma década depois 
da união do UBS Pactual com a BTG 
Investments – que criou o maior banco de 
investimentos da América Latina, com mais 
de R$ 300 bilhões em ativos sob gestão –, 
o grupo anunciou, em maio de 2019, seu 
próximo e ambicioso plano: tornar-se o 
sexto maior banco de varejo do país. 

O foco será o segmento de varejo de alta 
renda, mas a aposta agora é mergulhar na 
transformação digital do setor financeiro, 
que tem visto o crescimento acelerado 
das Fintechs e dos bancos virtuais. Foram 
investidos, ao longo dos últimos cinco 
anos, R$ 400 milhões para transformar 
a plataforma BTG Pactual digital em 
uma solução completa, englobando 
conta-corrente, investimentos, serviços 
financeiros a PMEs, crédito ao consumidor 
e plataforma de seguros e previdência. 

A meta principal é chegar a 10% do 
segmento de varejo de alta renda, um 
mercado que movimenta R$ 1 trilhão 
por ano no Brasil e, em seguida, buscar 
uma fatia do chamado “varejão”, que 
movimenta outro trilhão. “Esses R$ 2 
trilhões representam o dobro do mercado 
de private banking, core business e 
segmento no qual o BTG Pactual já tem 
10% de participação”, explica Marcelo 
Flora, sócio responsável pelo BTG Pactual 
digital. Os clientes do BTG Pactual poderão 
fazer pagamentos de faturas utilizando 
suas contas-correntes ao longo de 2020. 
Futuramente, serão lançados cartões de 
crédito e débito. “Com isso, teremos uma 
oferta de produtos e serviços idêntica à de 
um banco de varejo”, pontua. 

Para comandar todas essas iniciativas 
digitais, o BTG Pactual mais uma vez 
recorre à atração de um talento do 
mercado. A unidade de negócios de 
varejo digital será liderada pelo israelense 
Amos Genish, que entra no grupo de 
sócios com nível sênior. “A vinda do 
Amos é importante para integrar todas as 
iniciativas digitais que estavam isoladas. 

empresa



Empresa   |   ceo   25

Marcelo Flora, head do BTG Pactual digital: "Teremos oportunidades fantásticas.  
O varejo de alta renda tem muito espaço para crescer no Brasil" 
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Ele tem uma grande experiência, não só 
no varejo, mas também no uso intensivo 
da tecnologia. E foi muito bem-sucedido 
em telefonia, um setor que também 
é altamente concentrado”, ressalta 
Flora. Genish foi presidente da GVT, da 
Telefónica Vivo e da Telecom Italia.

Tecnologia e capital humano

Com 43 anos e formado em Engenharia, 
Marcelo Flora ingressou no BTG Pactual 
quando tinha apenas 23. Passou 
pelas áreas de back-office, comercial 
e de renda fixa, e em 2014 assumiu a 
liderança do projeto digital do banco. 
Cria da casa, ele foi o responsável pelas 
bases de infraestrutura, tecnologia e de 
colaboradores que guiarão a nova fase da 
área – o número de funcionários do setor 
aumentou de 140, em 2018, para os atuais 
240; até o final deste ano, serão 300, a 
maioria recém-saída das universidades. 

O ambiente de trabalho é similar ao das 
startups, sem baias ou salas isolando 
as pessoas, com grafites nas paredes e 
funcionários de camiseta, jeans e tênis. 
Um estilo diferente do padrão clássico e 
imponente do BTG Pactual, instalado no 
mesmo edifício da Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, no Itaim Bibi, em São Paulo, 
uma das regiões que mais reúnem polos 
tecnológicos e startups.  

Apesar do ambiente descontraído, a 
empresa não deve concorrer com os 
bancos digitais, como Nubank, Banco 
Inter e Banco Neon, mas com plataformas 
de investimentos on-line, como XP, Ágora 
e Genial Investimentos. Enquanto os 
bancos digitais resolveram “atacar” os 
tradicionais com uma agenda de banking 
(cartão de crédito e economia de tarifas 
de TED e DOC), o BTG Pactual, por ser um 
banco de investimentos, tomou a decisão 
de iniciar por meio de uma plataforma de 
investimentos, e não de produtos bancários. 

“Teremos oportunidades fantásticas ao longo 
dos próximos anos. O varejo de alta renda 
tem muito espaço para crescer, uma vez 
que 93% da riqueza das famílias brasileiras 
ainda está nos cinco principais bancos de 
varejo. Nos Estados Unidos, por exemplo, 

“Já estamos em condição 
de igualdade com 
todas as plataformas de 
investimentos on-line do 
Brasil, que começaram 
muito antes de nós”

Marcelo Flora, head do BTG Pactual digital

Crescimento acelerado

R$ 1,482 bi  
receita total teve alta de 13%

R$ 175,4 mi  
receita com investment banking subiu 103,9%

R$ 133,6 bi 
ativos sob gestão em wealth management cresceram 3,4%

R$ 214,4 bi 
ativos sob gestão e administração  
em asset management cresceram 30,8%

Lucro ajustado do BTG Pactual alcança  
R$ 721 milhões no primeiro trimestre de 2019

Fonte: BTG Pactual

é praticamente o contrário. À medida que 
esses 93% diminuírem, conseguiremos 
pegar um pedaço desse mercado”, 
acrescenta o executivo.   

Robustez e agilidade

Uma das principais vantagens competitivas 
do BTG Pactual nessa empreitada digital 
é o fato de o grupo não possuir agências 
bancárias. Enquanto concorrentes 
tradicionais buscam equacionar uma 
estrutura de custos elevada, o BTG Pactual 
pode focar apenas a inovação. "O BTG 
Pactual tem a estrutura organizacional, a 
expertise e a robustez de um grande banco, 
sem ter de se preocupar com o ônus 
que as instituições tradicionais do varejo 
bancário atualmente têm, como agências 
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Por causa do crescente número de 
players e pelo fato de o mercado 
não conseguir acomodar todas as 
iniciativas promissoras, Marcelo 
Flora acredita em um processo de 
consolidação do setor, com fusões 
e aquisições, e não descarta a 
compra de outras empresas, caso 
sejam ativos muito inovadores. A 
preferência é por desenvolver 
competências dentro de casa. 

Álvaro Taiar, sócio e líder da Indústria de Mercado Financeiro da PwC Brasil: "O BTG Pactual tem vantagem por não possuir agências físicas"
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“Novo normal”

Cibersegurança será um dos 
principais riscos enfrentados 
pelas instituições 

Economia compartilhada 
estará presente em todo  
o sistema financeiro

Blockchain vai transformar  
o mercado financeiro

Nuvem pública dominará  
o modelo de infraestrutura









Estudo da PwC Financial Services Technology 2020 and Beyond  
traz importantes insights sobre o futuro dos bancos

Fintechs impulsionarão  
novos modelos de negócios

Fonte: PwC - Financial Services Technology 2020 and Beyond: Embracing disruption

físicas e sistemas legados em mainframe", 
diz Álvaro Taiar, sócio e líder da Indústria 
de Mercado Financeiro da PwC Brasil.  Por 
outro lado, sua estrutura robusta – R$ 20 
bilhões de patrimônio, recursos de R$ 350 
bilhões e lucro de R$ 2,8 bilhões em 2018 

– atrelada ao status da marca BTG Pactual 
podem atrair clientes mais conservadores. 

“É um projeto que oferece segurança ao 
investidor que quer entrar no mundo do 
digital banking, mas tem resistência a 
trabalhar com Fintechs e novos entrantes 
do mercado”, acrescenta Taiar.    

O retorno desses novos investimentos 
deve ocorrer, segundo Flora, apenas no 
médio prazo. Ainda assim, a área digital 
do BTG Pactual já começa a apresentar 
sinais de crescimento. “Dobramos 
o número de clientes e o volume de 
recursos nos últimos três ou quatro 
meses, e a operação deve se pagar em 
dois ou três anos”, complementa. O 
objetivo é conquistar algo entre R$ 200 
e R$ 300 bilhões de ativos sob custódia 
em três anos somente no digital.
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Sede do QuintoAndar em São Paulo: aluguel descomplicado 
com experiência 100% digital e sem fiador
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A disrupção que vem transformando indústrias como as de transportes, 
entretenimento e turismo também já está em curso no mercado imobiliário; 
são mais de 500 startups atuando em comercialização, locação, reforma e 
construção de imóveis no país

Em 2006, o administrador Gabriel Braga 
decidiu se mudar de Belo Horizonte para São 
Paulo. Na época com 23 anos, ele deparou 
com uma experiência comum para quem 
precisava alugar um imóvel: muitas buscas 
de porta em porta, negociações burocráticas 
com corretores e imobiliárias e a incômoda 
necessidade de apresentar um fiador ou 
pagar um seguro-fiança. 

Anos depois, quando cursava MBA 
em Stanford (EUA), Braga conheceu 
o engenheiro de computação André 
Penha, que também já havia passado pelo 

“perrengue” de alugar uma casa no Brasil. 
Dessa experiência negativa mútua, surgiu 
a ideia da criação do QuintoAndar, startup 
fundada em 2012 que vem revolucionando o 
mercado imobiliário no Brasil. Com atuação 
em mais de 25 cidades, a empresa já captou 
mais de R$ 320 milhões em investimentos e 
foi apontada por uma pesquisa do New York 
Times como um dos 50 unicórnios do futuro. 

O QuintoAndar é o exemplo mais evidente 
e bem-sucedido até o momento de uma 
tendência que vem se consolidando no 
país: o surgimento de plataformas digitais 

Futuro em 
construção

que buscam reinventar a forma como são 
construídos, reformados, comercializados 
e locados imóveis nas cidades brasileiras. 
Segundo a ABStartups, já são mais de 500 
empresas digitais atuando no setor. 

A disrupção nos modelos de negócios 
tradicionais do setor imobiliário não está 
restrita à locação. Em menos de um ano 
no mercado, a Loft, startup brasileira que 
compra, reforma e revende imóveis de alto 
padrão com o auxílio de algoritmos, também 
já captou US$ 88 milhões e está avaliada 
em US$ 1,5 bilhão – seis vezes o valor de 
mercado da construtora Gafisa, uma das 
maiores do país. Em 2019, a empresa, com 
atuação em São Paulo, pretende movimentar 
R$ 2 bilhões em vendas e expandir o 
negócio para outras cidades. 

Concorrente da Loft no mesmo segmento, 
a KeyCash avalia que o mercado de 
reforma e revenda de imóveis de alto 
padrão possa chegar a US$ 40 bilhões 
apenas na capital paulista. Já a VivaReal, 
plataforma de venda e aluguéis de imóveis, 
afirma que investiu o montante de 

tendência

R$ 170 milhões em sete anos e lista mais 
de 5 milhões de imóveis anunciados.

Foco na experiência

O principal diferencial dessas empresas, 
assim como fizeram startups disruptivas 
em outros mercados, como Uber, Airbnb 
e Netflix, é a oferta de uma experiência 
que elimina as principais “dores” do 
cliente em sua jornada de consumo. No 
caso do QuintoAndar, o segredo é o 
uso de uma estrutura de Fintech, com 
algoritmos sofisticados de análise de 
crédito que eliminam a necessidade do 
fiador ou do seguro-fiança. Uma vez 
aprovado o perfil do locatário, a empresa 
garante o pagamento do aluguel em caso 
de inadimplência e até R$ 50 mil para o 
ressarcimento de danos ao imóvel.

O QuintoAndar também aposta em uma 
experiência de locação 100% digital. O 
usuário pode selecionar e marcar visitas 
em imóveis pelo aplicativo ou pelo site. 
É recebido no local por um corretor 
parceiro da empresa – que atua de forma 
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independente e recebe um percentual da 
operação se ela for concretizada, numa 
relação semelhante à de um motorista com 
o Uber –, pode fazer propostas e fechar o 
contrato digitalmente. “Nós mandamos um 
fotógrafo para cada imóvel e verificamos 
cada um deles. A plataforma oferece foto, 
vídeo e visão 360º do imóvel, para que a 
pessoa possa ver tudo o que puder antes 
de sair de casa para uma visita”, acrescenta 
Gabriel Braga, que aponta esse redesenho 
das etapas do processo de locação como o 
principal diferencial da empresa.

Em seu processo de expansão, a empresa 
tem se aproximado, inclusive, de players 
consolidados do setor para iniciar atividades 
em novas praças. “As imobiliárias tradicionais 
têm algo que não temos: décadas de 
experiência, reputação, credibilidade local 
e relacionamento com os proprietários”, 

 “As imobiliárias 
tradicionais têm 
algo que não 
temos: décadas de 
experiência, reputação, 
credibilidade local e 
relacionamento com 
os proprietários” 

explica Braga. “Nós temos a tecnologia e 
a garantia que elas podem aproveitar para 
oferecer um produto melhor aos clientes 
deles”, acrescenta, citando como exemplo 
uma parceria com a imobiliária Casa Mineira, 
uma das mais tradicionais de Belo Horizonte.

Mercado em transformação

Para Álvaro Pereira, sócio da PwC Brasil 
e líder da área que analisa o setor de 
Engenharia e Construção, o mercado 
precisará se adaptar rapidamente a um 
cenário em que novas empresas ganham 
destaque com modelos de negócio 
inovadores e, ao mesmo tempo, as gerações 
mais jovens questionam a necessidade 
de comprar bens como carros e imóveis. 

“É uma indústria ainda essencialmente 
tradicional. A inovação que se presencia 
nesse mercado tem maior foco na criação de 

Gabriel Braga, CEO do QuintoAndar: aprendizado e parceria com imobiliárias tradicionais
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métodos construtivos mais eficientes do que 
na experiência do usuário”, analisa Pereira.

Uma tendência provável, segundo o sócio da 
PwC Brasil, é a adaptação de construtoras 
e incorporadoras a modelos de negócios 
voltados não para a venda, mas também 
para o aluguel de imóveis. “O que avaliamos 
é que as grandes incorporadoras poderão 
se tornar empresas de propriedades 
imobiliárias”, afirma. Um exemplo de 
empresa que vem se empenhando para 
diversificar sua atuação é a MRV, maior 
construtora de imóveis econômicos do 
país. Entre as estratégias da empresa está 
a criação, em parceria com a Vitacon, da 
startup Luggo para atuar no setor de locação. 
Assim, nasceu no fim do ano passado um 
projeto-piloto do grupo: o empreendimento 
Luggo Cipreste, no Bairro Betânia, em Belo 
Horizonte. São apartamentos com dois 
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"É uma indústria 
essencialmente 
tradicional, cuja inovação 
ainda não tem como foco 
a experiência do usuário"
Alvaro Pereira, sócio e líder do setor de 
Engenharia e Construção da PwC Brasil

quartos, área de lazer e acesso fácil, para 
aluguéis sem a obrigatoriedade de fiador. 

Para Gabriel Braga, a tecnologia deve ser 
um facilitador dessa mudança de lógica na 
relação das pessoas com os imóveis. “A 
penetração do aluguel no Brasil ainda é 
muito baixa em relação a outros países. 
Menos de 20% das residências são alugadas 
no Brasil, enquanto lá fora são quase 
50%, e o aluguel vem crescendo em várias 
cidades no mundo”, argumenta o fundador 
do QuintoAndar. “Antes, o imóvel era visto 
como um investimento mais seguro contra a 
inflação. Hoje em dia, muitas pessoas moram 
sozinhas e se mudam com mais frequência, 
abandonando o sonho da casa própria. Os 
aplicativos de transporte não existiriam sem 
os smartphones e outros componentes 
tecnológicos. A mesma coisa deve acontecer 
no caso da moradia”, complementa.

Fonte: QuintoAndar

QuintoAndar em números

R$ 320mi

A cada 2 minutos 

+25 1 milhão
captados em rodadas 
de investimento

um cliente agenda uma visita física na plataforma

cidades com atuação 
da empresa, incluindo 
9 capitais

de visitas até o fim de 2019

Startup facilita locação de imóveis ao dispensar, com o uso de tecnologia, o fiador
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“Não adianta o artista de ponta  
ficar em uma torre de marfim, 
aguardando o público”
João Carlos Martins, maestro
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Recém-aposentado do piano, João Carlos Martins segue 
uma rotina agitada para cumprir uma promessa feita ao pai: 
democratizar a música clássica no Brasil

Em fevereiro deste ano, João Carlos 
Martins tomou uma decisão difícil, mas 
que também gerou um esperado alívio: 
o pianista e maestro anunciou sua 
aposentadoria do piano depois de optar 
por realizar a 24ª intervenção cirúrgica – 
dessa vez para literalmente desligar os 
nervos da mão esquerda que provocavam 
dores constantes. “Aguentei muitas dores 
para poder tocar nos últimos 15 anos. 
Mas vou fazer 79 anos e essa convivência 
chegou ao limite”, conta.

Símbolo de talento e superação no 
Brasil, Martins teve uma carreira de muito 
sucesso e momentos dramáticos. Aos 16 
anos, tocou com o ídolo Heitor Villa-Lobos 
e, aos 20, fez uma estreia elogiada no 
Carnegie Hall, em Nova York. Ovacionado 
nas principais casas de concerto do mundo, 
realizou cerca de 6 mil apresentações em 
mais de 70 países.Em 2003, recebeu a 
notícia de que nunca mais poderia tocar 
profissionalmente com as duas mãos. 

“Chegava a fazer 21 notas por segundo e 
comecei a dizer que, a cada 21 segundos, 
passei a fazer uma nota”, comenta, com o 

O maestro obstinado 

bom humor característico de quem sempre 
enfrentou as adversidades da vida com 
uma atitude excepcionalmente positiva.

Renasceu ao iniciar a carreira de maestro 
em 2004 e, nos últimos anos, ao final dos 
concertos, passou a tocar movimentos 
lentos de Mozart, Beethoven e Bach, 
como forma de atrair público para a 
Bachiana Filarmônica, orquestra criada 
por ele em 2006. 

Formada por 34 profissionais 
renomados e 30 jovens talentos da 
música erudita, pertencentes a diversas 
classes sociais, a orquestra é a menina 
dos olhos do maestro. Em 13 anos, 
foram mais de 1.500 concertos para 16 
milhões de pessoas. 

Mesmo após o anúncio da aposentadoria, 
engana-se quem pensa que o maestro 
leva uma vida pacata e tranquila. Inquieto 
e obstinado, Martins tem vários projetos 
pela frente, entre eles concertos com 
trilhas sonoras de filmes que marcaram 
sua vida e shows com grandes nomes da 
música popular brasileira. 

personalidade

Além de dirigir a Bachiana Filarmônica 
– que deve realizar cerca de 100 
apresentações em 2019 –, Martins 
participa de um projeto de musicalização 
da Fundação Bachiana, que percorre as 
cidades do interior de São Paulo com o 
objetivo de ensinar a crianças e jovens os 
principais conceitos da linguagem musical. 

Ele também pretende realizar o sonho 
de Villa-Lobos e criar uma rede de 1 mil 
orquestras parceiras por meio do projeto 
Orquestrando o Brasil. “Todo dia acordo 
e leio o obituário da Folha de S.Paulo e 
do Estado de S. Paulo. Se meu nome não 
está lá, peço dois ovos mexidos e vou 
para a rua”, brinca.

Vida de cinema 

As 24 cirurgias a que João Carlos Martins 
teve de se submeter foram decorrentes, 
em grande parte, de dois traumas que 
causaram danos permanentes em suas 
mãos. Em 1965, em Nova York, sofreu uma 
queda em uma partida de futebol e ficou 
com três dedos atrofiados. Trinta anos 
depois, foi agredido durante um assalto na 
Bulgária e teve a conexão entre o cérebro e 
a mão direita seriamente comprometida.
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Aclamado pela crítica internacional por 
ser um dos únicos músicos a gravar toda 
a obra do compositor alemão Johann 
Sebastian Bach (1685-1750), Martins 
se orgulha do feito. “Se você pensar 
isoladamente, peça por peça, são mais de 
400, e eu tinha todas de memória. Cheguei 
a fazer nos Estados Unidos, em 18 dias, 
17 concertos com a obra completa dele”, 
destaca. O maestro se tornou referência 
na obra de Bach, ao lado do lendário 
pianista canadense Glenn Gould. “Minhas 
gravações eram sempre comparadas com 
as dele. Nos encontramos pouco antes 
de ele morrer em 1982. Falamos uns 15 
minutos sobre Bach e depois ficamos até 
as 2 da madrugada conversando sobre a 
bolsa de valores.”

Martins revela que ganhou muito 
dinheiro nos anos 60 e 70, por causa da 
música e de investimentos no mercado 
financeiro, mas acredita que foi “um 
desastre” como empresário, apesar de 
ter agenciado o boxeador Éder Jofre na 
conquista do título mundial da categoria 
peso pena em 1973, quando o “Galo 
de Ouro” já tinha 37 anos. “Não tinha 
talento como empresário. É por isso que 
eu repito que tenho de trabalhar até o 
apagar das luzes, mas sou mais feliz do 
que na época em que fui rico”, diz. 

Amante do cinema, viu rodar três 
filmes sobre sua trajetória – dois 
documentários europeus e o longa 
brasileiro João, o Maestro, lançado em 
2017. “Quando o assisti, chorei muito 
com o trabalho realizado pelo [diretor] 
Mauro Lima”, comenta. 

Foi o ator Alexandre Nero, que interpreta 
o maestro na fase adulta, quem despertou 
uma nova mania no músico: o Instagram. 

“Ele me disse que meu Instagram era 
brega, mas eu nem sabia o que era 

isso, era uma página fake”, lembra 
Martins, que na época do lançamento 
do filme ainda “ostentava” um celular 
antigo, sem conexão com a internet. 
O maestro, então, resolveu fazer uma 
página oficial e tomou gostou pela 
mídia social, que já conta com mais de 
63 mil seguidores. “Passei a registrar 
a história da minha vida, algo que eu 
nunca tinha feito. E, com isso, consigo 
mostrar que um músico clássico 
consegue atingir os jovens.” 

Novos projetos

Além da agenda repleta de 
compromissos profissionais à frente 
da Bachiana Filarmônica, João Carlos 
Martins já marcou a data da estreia 
do primeiro concerto da orquestra 
com ícones da música popular 
brasileira: será no dia 18 de agosto, 
em São Paulo, com a dupla sertaneja 
Chitãozinho & Xororó.

Em outro projeto, o Cinema In Concert, 
fará um concerto mostrando aquelas 
que considera as 16 principais trilhas do 
cinema no mundo. “Começa com uma 
pianola, com o Carlitos, e termina com 
New York, New York. Adoro músicas 
românticas de cinema, quando misturam a 
música com a imagem”, diz.  

Fã de bossa nova, especialmente de Tom 
Jobim, Martins quer cumprir a promessa 
feita ao pai de deixar um legado ao país, 
democratizando e popularizando a música 
clássica por meio de suas atividades 
como maestro e dos programas 
desenvolvidos pela Fundação Bachiana. 

“Aos domingos, ao meio-dia, estou no 
Teatro Municipal e, às 17 horas, estou 
perto do Jardim Ângela. Não adianta o 
artista de ponta ficar em uma torre de 
marfim, aguardando o público.”

O músico conta que jovens da Fundação 
Casa com quem trabalhou deixaram 
na portaria de seu prédio, no Natal, um 
bilhete: "Tio Maestro, Feliz Natal. A música 
venceu o crime". Martins completa: 

“Tenho histórias que me emocionam muito".

Com quatro filhos e oito netos, além do 
cão "maltês paraguaio" Sebastian, o 
maestro acredita que, para viver, tenha 
de reger até o último dia de sua vida. 
E, apesar das limitações com as mãos, 
pessoas próximas dizem que ele não 
desistiu do piano. Continua tocando 
com os dois polegares e surpreendendo 
o público ao final de concertos, como 
aconteceu na comemoração dos 50 anos 
da TV Cultura. “Se eu puder fazer um som 
com os dois polegares, a pergunta deixa 
de ser ´por quê?´ para virar ´por que não?´"

“Tenho que trabalhar 
até o apagar das 
luzes, mas sou mais 
feliz do que na época 
em que fui rico”

João Carlos Martins, maestro



Personalidade   |   ceo   35

5 artistas inspiradores para João Carlos Martins  

Johann Sebastian Bach 
(compositor alemão) 

“A maior influência na minha vida 
é Bach, sem dúvida alguma. Eu 
o considero o único computador 
com alma que apareceu na 
história. Bill Gates pode fazer o que 
quiser, mas nunca um computador 
com alma. A música de Bach é 
pura matemática, mas com alma.”

Heitor Villa-Lobos (maestro  
e compositor brasileiro) 

“Toquei com ele aos 16 anos. Foi um 
concerto na casa de meu professor. 
Na parte onde ele tinha escrito 
`forte´ eu toquei baixinho, pianinho. 
Meu professor pediu para parar, 
dizendo que eu estava tocando com 
um compositor, mas o Villa-Lobos 
disse: `Deixa´. No final, ele falou para 
mim: `Você é muito atrevido, mas 
realmente ficou muito mais bonito 
tocar assim do que tocar forte’.”

Tom Jobim (compositor,  
maestro e pianista brasileiro) 

“Tom Jobim foi um gênio que 
nasceu com aquele dom que Deus 
não dá para todo mundo.” Martins 
escolheu encerrar sua carreira em 
rede nacional executando Eu Sei 
Que Vou Te Amar, composição de 
Jobim e Vinicius de Moraes, ao 
lado da cantora Anitta.  

El Greco  
(pintor e escultor espanhol de origem grega) 

El Greco foi um grande mestre da pintura espanhola. Suas obras são famosas pelas  
cores brilhantes e pelo forte contraste entre luz e sombra. Certamente, "ele é o símbolo  
do barroco nas artes plásticas, assim como foi Bach na música.”

Eça de Queiroz (escritor português) 

“Li toda a coleção dele. Ele fazia tudo ficar natural. Quando li Os Maias, vi o maior drama 
que poderia acontecer, que é quando duas pessoas que não se conheciam se apaixonam e 
depois descobrem que são irmãs. De repente, no final do livro, o personagem está correndo 
para pegar um bonde. Em outras palavras, está mostrando que a vida continua.” 



Publicações
Global Consumer  
Insights Survey 2019

Entre 2015 e 2019, o percentual de brasileiros 
que afirmam realizar compras pelo 
smartphone, pelo menos uma vez por mês, 
mais do que triplicou: subiu de 15% para 
50%. Ou seja, metade dos brasileiros já faz 
compras por meio do celular regularmente. 
Nesse mesmo período, os outros meios 
de compra decaíram ou cresceram pouco: 
lojas físicas (de 70% para 62%); on-line via 
PC (de 69% para 59%) ou on-line via tablet 
(de 20% para 29%). Essas são algumas das 
descobertas apresentadas pela pesquisa 
Global Consumer Insights 2019, produzida 
pela PwC. O levantamento ouviu 21 mil 
consumidores em 27 países, entre eles o 
Brasil, ao longo de 2018. 

http://bit.ly/pwc_globalconsumer

IPO como alternativa  
para impulsionar o futuro

Os custos médios relacionados com IPO (oferta pública 
de ações) são significativamente menores no Brasil, como 
percentual dos recursos captados, variando em média de 
2,5% a 5,6%, enquanto nos Estados Unidos a média fica 
entre 4% e 11,7%. Essa é uma das principais conclusões 
do estudo da PwC Brasil, elaborado com base em dados 
públicos disponibilizados pela B3 e entrevistas realizadas 
com companhias de capital aberto e que aponta caminhos 
para os interessados em levar seus negócios para o 
mercado de ações.

http://bit.ly/pwc_ipocomoalternativa

It’s time for a 
consumer-centred metric: 
introducing ‘return on 
experience’
Global Consumer Insights Survey 2019



Insurance Trends 2019

Até recentemente, o setor de seguros era um dos mais 
afetados pela disrupção na economia global. O ritmo das 
mudanças no comportamento do consumidor levou a 
uma nova onda de competição que muitas seguradoras 
consideravam ameaçadora. Contudo, as respostas de 140 
líderes do setor que participaram da 22ª CEO Survey, da 
PwC, mostram que o receio em relação à transformação 
digital se transformou em otimismo. As empresas 
enxergam necessidades dos clientes que vão além do 
seguro tradicional, adotaram uma abordagem proativa 
para o desenvolvimento de talentos e também estão 
dispostas a adotar novos modelos de negócios e uma 
abordagem ágil de execução e gestão de mudanças.

http://bit.ly/pwc_insurancetrends

Private Business Trends 2019

Os executivos que administram empresas de capital fechado 
– cerca de um quarto delas de propriedade familiar – estão 
menos confiantes nas perspectivas de crescimento de suas 
organizações do que os líderes de empresas de capital 
aberto. Eles também estão menos otimistas quanto ao 
crescimento econômico global. Consequentemente, é mais 
provável que busquem o crescimento orgânico – por meio de 
eficiências operacionais e novos produtos ou serviços – em 
vez de entrar em novos mercados. Os dois resultados se 
destacam nas mais de 800 respostas de CEOs de empresas 
de capital fechado que participaram da série sobre 
tendências da 22ª CEO Survey, da PwC.  

http://bit.ly/pwc_tendenciasempresas

CEO Success Study

A rotatividade nas cadeiras de presidências das maiores 
empresas do mundo atingiu um nível recorde no ano passado, 
segundo a pesquisa da Strategy&, que integra o network da 
PwC. O estudo analisou as trocas de CEO nas 2.500 maiores 
empresas listadas em bolsas ao redor do mundo. O turnover 
de diretores-presidentes chegou a 17,5% em 2018, 3 pontos 
percentuais a mais do que em 2017 e recorde desde o início 
da pesquisa, em 2000. A rotatividade aumentou em todas 
as regiões pesquisadas, com exceção da China. No grupo 
composto por Brasil, Rússia e Índia, cegou a 21,6%. 

http://bit.ly/pwc_strategybusiness

ceosurvey.pwc

Insurance 
trends 2019

Part of PwC’s 22nd Annual Global CEO Survey trends series

Digital transformation shifts 
from threat to opportunity

ceosurvey.pwc

Private business 
trends 2019

Part of PwC’s 22nd Annual Global CEO Survey trends series

External volatility impacting private 
business CEOs’ confidence
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Cybersecurity
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Excelência da estratégia à execução,  
agora reconhecida também pela  
Forrester Research*.

* Forrester Reaserch é uma das mais  importantes empresas globais de pesquisa  
e consultoria em tecnologia.
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