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O Brasil e o mundo passam por um momento de 
desafio sem precedentes. Os reflexos da pandemia 
provocada pelo novo coronavírus colocarão 
à prova a capacidade de as organizações, os 
governos e a sociedade se unirem em torno 
de uma agenda comum de superação da crise 
econômica e humanitária. É um momento que exige, 
em primeiro lugar, liderança. E, das lideranças, 
resiliência, determinação e propósito para garantir 
o funcionamento das instituições, a segurança e a 
confiança das pessoas. 

Em um período como o que vivemos, a solidariedade 
e o cuidado com as pessoas são valores 
determinantes. Nesta edição, a revista CEO Brasil traz 
um grande exemplo de altruísmo: o empresário Carlos 
Wizard, fundador e presidente da holding Sforza, 
que reúne marcas como KFC e Pizza Hut no país. A 
reportagem da seção Perfil descreve os motivos que 
levaram Wizard a Roraima, com a missão de apoiar 
o acolhimento de refugiados venezuelanos, e seu 
empenho em arrecadar doações para a montagem 
de hospitais de campanha para vítimas da Covid-19. 
O executivo também mostra como sua crença nas 
pessoas foi fundamental para seu sucesso no mundo 
dos negócios.
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A superação da crise também exigirá cooperação 
entre as nações e medidas que facilitem o fluxo de 
comércio e de investimentos em nível global. Na 
seção Opinião, Venilton Tadini, presidente da Associação 
Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), 
e Sergio Segovia, presidente da Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos  
(Apex-Brasil), analisam os benefícios para o país do 
avanço de iniciativas de abertura comercial, com 
redução de impostos e tarifas. Um dos setores que  
mais podem ser beneficiados com essas medidas é  
o de infraestrutura. 

Diante das transformações pelas quais diversos 
setores do mercado vêm passando, e que serão 
potencializadas pelos efeitos da crise provocada 
pelo novo coronavírus, as tecnologias disruptivas 
têm contribuído decisivamente para a criação de 
novos modelos de negócios. A seção Pesquisa traz a 
Fintech Deep Dive, da PwC, que revela o crescimento 
das startups de serviços financeiros no contexto 
da transformação da experiência das pessoas com 
produtos e serviços do setor.

A seção Entrevista aborda o pacto comercial firmado 
entre os Estados Unidos e a China, assinado em 
janeiro deste ano. Marcos Jank, professor sênior 
de agronegócio global no Insper e coordenador do 
Centro Insper Global, analisa os desafios para o 
cumprimento do acordo EUA-China e seus reflexos 
na economia mundial.

Em se tratando de balança comercial do Brasil, 
um dos setores que mais têm contribuído 
positivamente para um saldo positivo entre as 
importações e as exportações é o agronegócio. 
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Grande parte desse sucesso vem do uso crescente 
de tecnologia no campo, segmento em que a 
fabricante de máquinas e equipamentos agrícolas 
John Deere tem grande destaque. A seção Empresa 
retrata os investimentos e planos da centenária empresa 
para viabilizar a agricultura 4.0.

Na seção Tendência, reforçamos como uma 
agenda de qualificação digital das pessoas, por 
meio da atuação conjunta de órgãos públicos, 
iniciativa privada e instituições da sociedade civil, é 
fundamental na preparação da força de trabalho para 
a economia digital. Nesse sentido, investimos como 
organização para que a PwC pudesse firmar com 
o Unicef uma parceria global que apoiará, de forma 
inédita, 1,8 bilhão de jovens no período de transição 
entre escola e trabalho até 2030.

O desafio da adaptação aos novos modelos de 
trabalho impostos pela pandemia de Covid-19, por 
sinal, tem demonstrado ainda que essa agenda 
de transformação digital precisa tomar um lugar 
de destaque entre as prioridades das empresas 
e dos profissionais. Nesse contexto, para ajudar 
as pessoas a enfrentar este período difícil e ao 
mesmo tempo contribuir para a ampliação da sua 
proficiência digital, decidimos compartilhar como 
organização, de forma pro bono, o PwC Digital 
Fitness App, um aplicativo de qualificação utilizado 
no mundo inteiro por profissionais e clientes da PwC, 
detalhado também na seção Tendência.

Numa seção Especial nesta edição, a CEO Brasil 
mostra que o impacto da crise sanitária global 
sobre os mercados financeiros e sobre a atividade 
econômica dos países deve ter efeitos duradouros. 
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O cenário exige que as organizações apostem em 
times experientes e que atuem de forma articulada 
em múltiplas frentes para minimizar danos e preparar 
o terreno para a retomada após o fim da pandemia. 
São necessárias a rápida adaptação a novos meios 
de gestão e de colaboração, a preservação do fluxo 
de caixa durante o período mais intenso da pandemia 
e medidas para garantir a segurança e o bem-estar 
dos colaboradores.

A seção Legado narra a celebração dos 50 anos de 
história do Museu da Imagem e do Som (MIS) de 
São Paulo, e destaca como a instituição promove um 
trabalho de excelência na união entre arte e novas 
tecnologias, em prol da preservação da memória 
brasileira e da democratização do acesso à cultura. 

Para finalizar, a seção Personalidade traz outro 
exemplo de generosidade, solidariedade e 
preocupação com as pessoas. Esses conceitos 
descrevem bem o empresário e filantropo Elie Horn, 
fundador da Cyrela. Na reportagem, ele revela como 
a fé o inspira e como espera reunir outros bilionários 
dispostos a colaborar com o grande ideal de sua 
vida: doar parte de sua fortuna a causas sociais.

 
Boa leitura!
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Para Carlos Wizard, fundador e presidente 
da Sforza, a solidariedade e a crença nas 
pessoas são valores essenciais para o sucesso 
nos negócios e na vida. Após mudar-se para 
Roraima com a missão de acolher refugiados 
venezuelanos, o empresário agora mobiliza 
doações para ajudar vítimas da Covid-19

Confiança e altruísmo são mantras que 
acompanham a vida de Carlos Wizard Martins.  
Há dois anos, o empresário de formação mórmon 
decidiu se mudar para Boa Vista, em Roraima, com 
uma missão humanitária: apoiar o acolhimento de 
refugiados venezuelanos no Brasil. “São, em média, 
500 pessoas que cruzam a fronteira todos os dias. 
Quando falo em acolhimento não é somente receber 
a família, é promover moradia, arrecadar roupas e 
alimentos, e encaminhar essas pessoas ao mercado 
de trabalho”, afirma Wizard, fundador da Sforza, 
holding que reúne 20 marcas no Brasil, entre elas 
KFC, Pizza Hut, Mundo Verde e Taco Bell.

Confiança e altruísmo

“O segredo do meu sucesso empresarial  
consiste na habilidade de confiar nas pessoas”
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Carlos Wizard, fundador e presidente da Sforza
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Ao lado da esposa, Vânia Martins, o empresário 
conseguiu ajudar nestes dois anos cerca de 12 mil 
pessoas de forma voluntária. Segundo o Ministério 
da Casa Civil, 27 mil venezuelanos migraram 
oficialmente para o território brasileiro no mesmo 
período. “A maioria das pessoas desconfia dos 
outros. Mas existem infinitamente mais pessoas 
boas e responsáveis no mundo”, diz o empresário. 
Agora, diante da crise sanitária causada pela 
pandemia de Covid-19, Wizard retornou a São 
Paulo e se empenha em arrecadar doações para 
a construção de hospitais de campanha em 
diferentes partes do país e adquirir máscaras 
para pessoas em situações mais vulneráveis. 
“Queremos atingir rapidamente 100 mil doadores, o 
que representará cerca de R$ 1 milhão”, destaca. 
Cada pessoa que doar R$ 9 receberá o livro digital 
Meu Maior Empreendimento, que narra a jornada 
de Carlos Wizard em Roraima – o empresário, por 
sua vez, dobrará a doação. “Será um presente às 
pessoas de bem, dispostas a contribuir para salvar 
vidas”, afirma Wizard.

O mais velho de sete filhos, Carlos Wizard 
aprendeu com o pai, o motorista Antônio Martins, 
e com a mãe, a costureira Hilda Martins, a 
importância do altruísmo e da integridade. “Apesar 
da simplicidade em que vivíamos na periferia 
de Curitiba, nunca os vi deixar de ajudar quem 
precisava”, lembra. Hoje, Wizard busca passar os 
mesmos valores aos seis filhos e 18 netos.

No mundo dos negócios, o executivo é conhecido 
por ser um empreendedor nato e pelo desapego. 
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Em 2013, surpreendeu o mercado ao anunciar a 
venda, por quase R$ 2 bilhões, do Grupo Multi — 
dono da rede de escolas de inglês que leva seu 
sobrenome e da rede de cursos profissionalizantes 
Microlins — à britânica Pearson, maior grupo 
educacional do mundo. “Se fosse esperar para 
tomar decisões empresariais baseadas no feeling 
negativo, nunca teria crescido. Meu sucesso vem, 
certamente, dessa habilidade de confiar em mim e 
nos outros”, diz. 

Formado em Ciência da Computação pela 
Universidade Brigham Young, nos Estados Unidos, 
Carlos Wizard gosta de ler todas as manhãs e há 
cinco anos tem como hobby estudar mandarim. 
“Fui para a China mais de dez vezes, dei palestras 
em universidades e publiquei dois livros por lá. 
Quando me perguntam qual o objetivo de aprender 
o idioma, digo que não sei; talvez descubra no 
futuro”, comenta.

Neste depoimento à CEO Brasil, Carlos Wizard fala 
sobre a vida pessoal, as escolhas que contribuíram 
para seu crescimento nos negócios e os valores 
que o ajudaram a se tornar um dos executivos mais 
bem-sucedidos do país. 

“Muitas vezes as pessoas perguntam: ‘Carlos, 
como você explica o seu sucesso em uma frase?’ 
Digo que meu sucesso empresarial consiste 
na habilidade de confiar nas pessoas. Um valor 
essencial. É claro que há pessoas de má índole no 
mundo, mas existem infinitamente mais pessoas 
boas, honestas, íntegras e responsáveis. Foi 
acreditando nisso que cresci na vida. 
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1967
Inicia os estudos de 

inglês após contato com 
missionários

1975
Missão humanitária  

em Portugal

1973
Muda-se 
para Nova 
York, aos 17 
anos, com 
100 dólares  
no bolso

1982
Inicia a graduação 
em Ciência da 
Computação na 
Universidade Brigham 
Young (EUA)

1987
Funda a rede de escolas de 

inglês Wizard

2013
Grupo Multi, dono da Wizard 
e da rede profissionalizante 
Microlins, é vendido à britânica 
Pearson por R$ 2,1 bilhões

2014
Carlos Wizard retorna ao 

segmento de franquias 
adquirindo, por meio da 
Sforza, o Mundo Verde, 
maior rede de produtos 

naturais da América Latina

2018
Muda-se para Boa Vista, em 
Roraima, para missão humanitária 
de acolhimento de refugiados 
venezuelanos

 Uma cronologia

2020
Inicia a campanha Eu Faço 
Parte da Solução, que pretende 
arrecadar R$ 2 milhões em 
doações para montagem de 
hospitais de campanha em 
diferentes cidades do país
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Fui criado no Boa Vista, bairro da periferia de 
Curitiba, no tempo em que ainda dava para 
contar o número de casas que havia por lá. Com 
meu pai, Antônio Martins, aprendi o valor da 
integridade. Nunca o vi passando ninguém para 
trás, pelo contrário, ele fazia de tudo para ajudar 
as pessoas. Era um grande mentor e me ensinou 
o valor do trabalho. Já minha mãe, Hilda Martins, 
ensinou o valor da fé e da autoconfiança. Dizia: 
‘Filho, pense grande, sonhe alto e tudo o que você 
desejar na vida você vai conquistar’. De alguma 
forma, conseguiu transpor para mim essa crença 
no potencial e em um futuro melhor. 

Naquela época, tinha 11 anos e um fato importante 
aconteceu: dois jovens bateram à nossa porta. 
Eram missionários da Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias. Apresentaram o caminho 
da fé e deram a mim o sonho de estudar em uma 
universidade americana. Com esses rapazes aprendi 
a falar inglês. E jamais esquecerei o episódio 
em que a professora do colégio, Ada Stresser, 
perguntou: ‘Quem é Carlos Martins?’ E, mesmo com 
medo, descobri que tinha sido o único a tirar a nota 
máxima na prova de inglês. O interessante foi que, 
quando a Wizard [escola de idiomas] completou 25 
anos, eu convidei a professora para a celebração de 
aniversário e lhe fizemos uma bela homenagem.

Minha obsessão por morar nos Estados Unidos 
tinha se tornado tão grande que, aos 17 anos, fui 
só com a passagem de ida para Nova York e com 
100 dólares no bolso. Tive de me virar e trabalhar 
duro. Essa experiência me ensinou a não depender 
dos outros, a ser autossuficiente, a não desistir 
e, principalmente, a não dar desculpas frente aos 
desafios que aparecem. 
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Esses são alguns dos valores que tento ensinar aos 
meus filhos e aos colaboradores que me acompanham 
na jornada. É preciso confiar que vai dar certo, sem se 
deixar desanimar. 

Passado um ano e meio, retornei ao Brasil. E, como 
jovem membro da igreja, precisaria passar por uma 
missão. Foi então que me candidatei ao voluntariado 
em Portugal. Depois de voltar a Curitiba, aos 21 anos, 
consegui terminar o ensino médio e encontrei Vânia, 
com quem me casei. O curioso é que só consegui 
retornar aos Estados Unidos cinco anos depois, para 
ingressar no curso de Ciência da Computação na 
Universidade Brigham Young.” 

 
“This man is unworkable” 

“Sempre costumo falar em palestras que as 
pessoas, às vezes, têm um dom ou uma habilidade, 
mas não conseguem ver todo o potencial que 
possuem. Isso aconteceu comigo. Estava em Mogi 
Guaçu, no interior de São Paulo, trabalhando em 
uma empresa de tecnologia quando um colega 
perguntou: ‘Carlos, pode dar umas aulas de inglês 
para nós?’ Aceitei o convite e, meses depois, 
percebi que estava ganhando mais com as aulas 
do que trabalhando oito horas seguidas no mundo 
corporativo. Acredito que trabalhar em um cubículo, 
com apenas uma tela de computador e sem 
ninguém para conversar, não seja para mim. 

“A maioria das pessoas desconfia dos outros. 
Mas existem infinitamente mais pessoas boas 
e responsáveis no mundo”
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Mas precisava de um empurrão. Depois de uma 
reestruturação na empresa, fui demitido. Cheguei 
a receber outras ofertas de emprego, mas sempre 
dizia que pretendia continuar com as aulas. Era 1987, 
lembro de uma entrevista em que um diretor me 
provocou diversas vezes: ‘Carlos, você acha que 
vai ficar bem com essas aulinhas de inglês?’; ‘Você 
acha que vai fazer fortuna?’. Respondi: ‘Desculpe 
a modéstia, mas farei fortuna com essas aulas, 
sim, e não existe nada que vá me impedir’. Então, 
o entrevistador olhou pra mim e disse que eu era 
um homem ‘unworkable’ [‘difícil de trabalhar’, em 
tradução livre]. Hoje fico feliz com o título, porque 
a partir daquele momento só trabalhei para mim 
mesmo. Virei, de fato, empreendedor.”
 
Confiança é o diferencial 
“Nunca pensei que um dia venderia a [escola 
de idiomas] Wizard. Estive na empresa por 
27 anos. Na época, tínhamos cerca de 50 mil 
colaboradores, ou seja, cerca de 50 mil famílias 
beneficiadas pela rede. Mas penso que cada 
empresário tem um lado emocional e um racional. 
Se pensar somente pelo coração, acaba perdendo 
boas oportunidades de negócios. 
 
Embora nunca tivesse planejado, um dia chegaram 
os investidores britânicos e fizeram uma proposta 
irrecusável. E dei esse passo importante na vida.  

Quem é empreendedor tem essa perspicácia de forma 
espontânea e natural. Não é um peso ou fardo, pelo 
contrário, é uma contribuição, uma forma de ele se 
realizar, de contribuir para a própria sociedade. 

Perfil | CEO 13



Hoje, tenho uma holding com 20 marcas que 
emprega outras 10 mil pessoas. Se fosse esperar 
para tomar as minhas decisões empresariais 
baseadas no sentimento negativo, nunca teria 
crescido nos negócios.

Além disso, quando se tem confiança nas 
pessoas, você treina, motiva e ajuda essas 
pessoas a desenvolver seu potencial. Uma das 
minhas grandes realizações é a quantidade 
de colaboradores que chegaram à empresa 
como estagiários, ficaram por até 30 anos e 
alcançaram os postos mais elevados. Ou seja, foi 
uma transformação pessoal e profissional que o 
próprio sistema gerou. Essa vocação de confiar 
nas pessoas faz uma grande diferença.” 

Na fronteira do país

“Ajudar o próximo deveria ser uma missão de todas 
as pessoas. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias tem uma preocupação grande 
com os refugiados, independentemente da origem. 
Já são 4,5 milhões de pessoas a deixar seu país, a 
Venezuela, um dos maiores fluxos migratórios do 
mundo. E esse povo está indo para onde? Os que 
têm melhor qualificação foram para a Europa ou 
para os Estados Unidos. Aqueles que não tiveram 
essa mesma oportunidade atravessaram a fronteira 
com o Brasil. 
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Referência 
Meu pai, Antônio Martins, pelo valor do trabalho e 
da integridade.

Paixão 
Estudar mandarim. Fico fascinado com o idioma.

Uma meta 
Fazer um filme sobre refugiados.

Um livro 
O Livro de Mórmon, 
de Joseph Smith. Me dá inspiração, serenidade e sabedoria.

Uma cidade  
Dubai, pela incrível arquitetura. 
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Nós, como brasileiros, já acolhemos mais de 
200 mil venezuelanos. Lá tem gente chegando, 
partindo, nascendo, sem dinheiro para comer 
ou para comprar remédios. Com esse cenário, 
a igreja nos chamou para passar dois anos em 
Roraima fazendo o acolhimento das pessoas 
que atravessam a fronteira. Foi um pedido igual 
ao que recebi aos 19 anos, quando fui para 
Portugal. Mas a missão de Roraima foi diferente 
porque estava junto de minha esposa. Os filhos 
estão casados e os netos já estão encaminhados. 
Tínhamos liberdade financeira e disposição para 
assumir esse desafio.

E não estávamos sozinhos. Certo dia, falei 
com David Neeleman, o fundador da Azul, que 
foi o primeiro a oferecer transporte gratuito 
para imigrantes. Depois, falamos com a Gol 
e a Latam. Trabalhamos também com outras 
denominações religiosas, independentemente da 
origem. Pode ser católico, espírita ou evangélico. 
São dezenas de igrejas que participam desse 
acolhimento. E quando falo em acolhimento 
não é somente receber a família, é promover 
moradia, fazer campanha de arrecadação de 
artigos domésticos, roupas e alimentos e, o mais 
importante, encaminhar ao mercado de trabalho. 
Tem de fazer a pessoa ser autossuficiente.

“Se tomasse decisões baseadas no sentimento 
negativo, nunca teria crescido nos negócios”

Carlos Wizard, fundador e presidente da Sforza
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Combate ao novo coronavírus

“Após auxiliar mais de 12 mil refugiados a 
recomeçar a vida com dignidade em vários 
estados do país, voltamos a Campinas. Agora 
nos deparamos com essa crise mundial, que 
lamentavelmente já ceifou a vida de milhares de 
pessoas. Decidimos iniciar a campanha Eu Faço 
Parte da Solução para arrecadar recursos para  
a montagem de hospitais de campanha e para  
a compra de máscaras e outros equipamentos  
que serão utilizados para minimizar os efeitos  
dessa pandemia.

Enquanto estava em Boa Vista, escrevi o e-book 
Meu Maior Empreendimento. O livro descreve 
minha visão sobre a missão humanitária que 
assumi. Descobri que no íntimo de cada refugiado 
existe uma guerra psicológica e silenciosa 
acontecendo a todo momento, e que ela é repleta 
de dilemas, incertezas, traumas e receios. É uma 
história de fé, amor e doação ao próximo. O livro 
não será vendido. Será um presente às pessoas 
que estiverem dispostas a contribuir com a doação 
de R$ 9 à campanha. Para cada doação, vou tirar o 
mesmo valor do bolso para dobrar a contribuição. 
Nosso objetivo é arrecadar cerca de R$ 2 milhões. 
Quem desejar apoiar pode acessar a plataforma 
que criamos [eufacopartedasolucao.com.br].”   
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Em meio à incerteza provocada pela Covid-19, a 
superação da crise exigirá cooperação entre as 
nações para manutenção dos fluxos de comércio. 
Nesse contexto, os presidentes da Apex-Brasil 
e da Abdib analisam como atrair investimentos e 
elevar a produtividade das empresas brasileiras

O Brasil deve manter no horizonte nos próximos anos 
uma política de liberalização de mercados, dando 
prosseguimento à agenda de reformas estruturais, 
como a Administrativa e a Tributária, com o objetivo de 
equilibrar as contas públicas e melhorar o ambiente de 
negócios no país. Além desse conjunto de medidas 
de redução da burocratização da economia, o Brasil 
anunciou, durante o Fórum Econômico Mundial de 
Davos, na Suíça, em janeiro deste ano, a intenção de 
aderir ao Government Procurement Agreement (Acordo 
sobre Compras Governamentais), da Organização 
Mundial do Comércio (OMC).  

Caminho livre

Opinião | CEO 18
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O acordo, conhecido pela sigla em inglês GPA, obriga 
seus integrantes a dar isonomia de tratamento às 
empresas nacionais e às dos outros países signatários 
em contratações nas áreas de bens, serviços  
e infraestrutura. Projeções do governo indicam que 
a adesão pode proporcionar acesso das empresas 
brasileiras a um mercado de cerca de US$ 1,7 trilhão.

Esse esforço de abertura comercial, aliado à proposta 
de redução de tarifas de importação e das barreiras 
não tarifárias que transitam no Congresso nacional e à 
negociação de acordos bilaterais – como o assinado 
com a Índia em janeiro deste ano, cuja intenção 
é aumentar o comércio entre os dois países para 
US$ 15 bilhões em dois anos –, tem proporcionado, 
segundo especialistas, um ambiente mais propício a 
investimentos estrangeiros no país. 

Nesse contexto, a CEO Brasil convidou Venilton Tadini, 
presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura 
e Indústrias de Base (Abdib), e Sergio Segovia, 
presidente da Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), para 
analisarem os benefícios dessa maior abertura de 
mercado, os atuais gargalos na economia brasileira e 
o potencial impacto da adesão do país ao GPA para 
setores como o de infraestrutura. 

Venilton Tadini, 
presidente da Associação 
Brasileira da Infraestrutura 
e Indústrias de Base
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Com o avanço das reformas estruturais, 
pode-se dizer que o Brasil está em um 
processo acelerado de abertura comercial? 

Venilton Tadini: A abertura comercial não pode ser 
vista como um fim em si mesma. Temos de fazê-la? 
Sim. Temos o desafio de participar mais intensamente 
do sistema de produção global, nos integrando mais.  
E temos de fortalecer nossa produção interna 
para isso. A crise atual mostrou que é desejável ter 
produção industrial interna mais desenvolvida. O 
exemplo está na área da saúde, com deficiência 
para suprir itens básicos. Em geral, precisamos 
de um plano de inserção em novos mercados via 
desenvolvimento de setores mais sofisticados, redução 
da burocratização da economia, investimentos em 
infraestrutura e educação, assim como implementar 
uma reforma tributária. A vasta gama de países hoje 
desenvolvidos já mostrou qual é a receita. Veja o 
estágio de desenvolvimento de cada país ao entrar na 
OCDE. Não adianta acharmos que a abertura por si  
só resolverá todos os problemas do Brasil.

Sergio Segovia: Observamos que o país está  
se integrando aos mercados comerciais e ao 
fluxo dinâmico das cadeias globais de valor. As 
políticas do governo, que são seguidas pela  
Apex-Brasil, caminham nessa direção. Isso é 
relevante, pois notamos que há muito espaço para 
essa integração. Segundo dados do Banco Mundial, 
em 2018 a corrente de comércio de bens e serviços 
brasileira, ou seja, a soma de todas as exportações 
e importações, representava cerca de 29% do PIB, 
enquanto nos países da OCDE esse percentual 
estava, na média, em 57%. 
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O custo Brasil ainda representa 30% dos custos 
do exportador. Os problemas da produtividade 
da economia passam por falta de infraestrutura, 
limitações do sistema financeiro e burocracia 
excessiva. Quais são os gargalos que emperram 
o processo de abertura comercial brasileira?

Venilton Tadini: A nossa chamada produtividade 
intra-firma, ou seja, aquela do portão para dentro 
da fábrica, hoje em dia, já é bem representativa. O 
problema é a perda de eficiência e de competitividade 
do portão para fora. Precisamos ganhar mais tração 
nos investimentos em infraestrutura, maximizando 
as potencialidades do setor privado, mas não nos 
esquecendo da importância do investimento público.
Estado e iniciativa privada têm de atuar conjuntamente 
para podermos ter uma estrutura produtiva e logística 
que comporte a abertura comercial. Para sair da crise, 
teremos de dar respostas para gerar empregos e 
renda rapidamente. Teremos de ser pragmáticos.  
No curtíssimo prazo, enquanto o setor privado se 
esforçar para sobreviver, só o investimento público  
terá condição de dar essa resposta. 

Sergio Segovia: Há uma série de iniciativas que já 
vêm sendo tomadas para reduzir problemas como a 
burocracia e para promover um alinhamento do país 
com as melhores normas internacionais de comércio  
e investimentos. Na questão da infraestrutura, a  
Apex-Brasil atua em parceria com a Secretaria 
Especial do Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI), que é o maior programa de concessão e 
privatização do mundo, com o objetivo de atrair 
investidores estrangeiros para atuar nesses projetos  
e, assim, melhorar a infraestrutura nacional. 
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Dos 287 projetos qualificados, 160 projetos foram 
leiloados, dos quais 69 tiveram como vencedoras 
empresas estrangeiras ou em consórcio com 
empresas brasileiras. Até dezembro de 2019, os 
investimentos haviam atingido US$ 135,27 bilhões;  
e as outorgas, US$ 26,67 bilhões.

Quais os caminhos para uma abertura comercial?

Venilton Tadini: Planejamento de longo prazo, 
desenvolvimento de setores intensivos em tecnologia 
e com maior produtividade. É imperativa uma reforma 
tributária que torne a economia mais competitiva. 
Não faz sentido muitas empresas hoje terem um 
departamento tributário maior que o comercial. 
Essa é a realidade do país, e aí está a bola de ferro 
amarrada ao pé da economia. 

Sergio Segovia: Um dos caminhos para aumentar 
a inserção comercial do Brasil no mundo são os 
acordos comerciais. 

No ano passado, houve a conclusão de negociações, 
ainda pendentes de finalização de textos e de 
ratificação, de acordos importantes com a União 
Europeia e com a Associação Europeia de Livre 
Comércio. O Brasil, junto com o Mercosul, está ainda 
em negociação com Canadá, Singapura, Coreia do 
Sul, México, Japão e Líbano e há expectativas para 
iniciar negociações com Vietnã e com o Sistema de 
Integração Centro-Americana (Sica). 

“A abertura comercial não pode ser vista como um 
fim em si mesma. Temos que fazê-la, mas antes 
precisamos de plano de inserção em novos mercados 
via desenvolvimento de setores mais sofisticados”
Venilton Tadini, presidente da Associação Brasileira de  
Infraestrutura e Indústrias da Base
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O Acordo sobre Compras Governamentais 
(GPA) obriga os países-membros a oferecer 
tratamento isonômico a empresas nacionais 
e estrangeiras participantes de concorrências 
públicas e licitações. O acordo oferece 
oportunidades às indústrias do país?

Venilton Tadini: No mundo, as compras 
governamentais são um importante instrumento para 
executar a política pública, fomentando setores e 
encadeamentos intersetoriais que um país deseja 
desenvolver. Os Estados Unidos são o grande 
exemplo disso. O que importa não é aderir ao acordo, 
mas efetivamente, após essa iniciativa, como o 
governo vai executar a política, como utilizará as 
compras governamentais para inserir o país nas 
cadeias globais de valor de forma dinâmica e quais 
setores terão prioridade na agenda do governo. 

Sergio Segovia: Existe um grande potencial para 
a indústria brasileira quando se pensa nas compras 
governamentais internacionais. O Brasil é membro 
observador desde 2017, o que ajuda a conhecer a 
dinâmica do GPA. Segundo a Organização Mundial 
do Comércio (OMC), somando-se todas as partes 
signatárias do acordo, podemos ter um mercado 
estimado em US$ 1,7 trilhão por ano entre bens 
e serviços. Rússia e China estão negociando 
para entrar no GPA, o que pode aumentar ainda 
mais a estimativa do valor do mercado potencial. 
Além do acesso ao mercado em si, o acordo traz 
segurança em alguns aspectos importantes, como 
transparência, concorrência e boa governança.
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O Brasil participa de apenas 1,2% do comércio 
mundial. Em relação à indústria, mais 
exportações de manufaturados poderiam 
significar mais receita para o exportador? 

Venilton Tadini: Atualmente importamos mais 
insumos para produção do que diversos países 
desenvolvidos e tidos como “abertos”, como os 
Estados Unidos e a Alemanha. Isso é pouco dito. 
Quanto às exportações, de fato, é preciso ocorrer 
maior participação de produtos manufaturados e 
dinâmicos. Para utilizar um linguajar mais moderno, 
devemos aumentar as exportações de produtos mais 
complexos. Temos a vantagem de possuir riquezas 
naturais que fazem com que nossas commodities 
tenham uma participação privilegiada no comércio 
global. É importante explorarmos isso, mas ficarmos 
dependentes desse tipo de comércio é muito ruim, 
sobretudo em momentos de estresse internacional. 

Sergio Segovia: A indústria é responsável por 
aproximadamente 21% do PIB do Brasil, segundo a 
Confederação Nacional da Indústria. Dos 53 projetos 
que a Apex-Brasil desenvolve para promoção 
comercial setorial, em parceria com entidades setoriais, 
27 são relacionados à indústria. Consideramos que é 
muito importante diversificar os produtos exportados 
pelo Brasil, assim como os destinos que atingimos. 
Outro trabalho importante é a inclusão de pequenas 
e médias empresas no comércio internacional, já que 
elas são responsáveis por 52% dos postos formais de 
trabalho no setor privado, de acordo com o Sebrae. 
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Acordos bilaterais poderiam ser um caminho a 
ser seguido pelo governo brasileiro?

Venilton Tadini: É, sem dúvida, um bom caminho. 
Temos de buscar bons acordos com países que 
possuem dinamismo para dar tração a uma estratégia 
de aumento da complexidade produtiva do país. 
Nesse quesito, cabe a habilidade dos policy makers 
do Brasil em coadunar de forma inteligente ambições 
geopolíticas dos parceiros comerciais com os nossos 
interesses produtivos e comerciais. 

Sergio Segovia: Negociações comerciais que 
não envolvem questões tarifárias podem avançar 
bilateralmente, sem a necessidade do Mercosul, caso 
seja esse o caminho escolhido pelo governo brasileiro. 
No início deste mês, por exemplo, a Apex-Brasil 
lançou, em Washington, um relatório em parceria com 
o Atlantic Council, think tank norte-americano, que 
avalia como aprofundar as relações comerciais e de 
investimentos entre o Brasil e os Estados Unidos. O 
relatório aponta para um acordo de livre-comércio 
como objetivo de longo prazo, mas apresenta, como 
estratégia no curto prazo: a realização de vários 
acordos bilaterais em questões que não envolvem 
tarifas, como cooperação em regulação e barreiras 
não tarifárias; regras para evitar bitributação; e acordo 
de investimentos.

“Existe um grande potencial para a indústria 
brasileira quando se pensa nas compras 
governamentais internacionais”

Sergio Segovia, presidente da Agência Brasileira  
de Promoção de Exportações e Investimentos

Opinião | CEO 25



A pesquisa PwC - Fintech Deep Dive revela 
crescimento expressivo das startups brasileiras 
na indústria financeira e aponta como as 
tecnologias disruptivas podem contribuir para a 
criação de novos modelos de negócios no setor

Inteligência artificial, cloud computing, data 
analytics, robótica, machine learning e internet das 
coisas. Todos esses avanços tecnológicos estão 
transformando a experiência das pessoas no uso 
de produtos e serviços financeiros. Aplicativos 
e plataformas financeiras têm se tornado mais 
convenientes, personalizadas e intuitivas, em 
grande parte graças à entrada de novos players 
no mercado: cerca de três startups de serviços 
financeiros, as chamadas fintechs, surgem, 
em média, no Brasil todos os meses. É o que 
mostra a pesquisa Fintech Deep Dive 2019, da 
PwC, conduzida em parceria com a Associação 
Brasileira de Fintechs (ABFintechs). 

Segundo o levantamento, que ouviu 205 fintechs 
entre as pouco mais de 500 em atividade no país, 
48% mais que dobraram de tamanho em um ano, 
sendo que 10% faturaram acima de R$ 10 milhões 
em 2018 e 28% registraram receita bruta entre  
R$ 1 milhão e R$ 10 milhões. 

Ritmo acelerado
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“Estamos diante de novas oportunidades de 
negócios, de uma geração de clientes mais 
exigente e aberta aos serviços digitais”
Luis Ruivo, sócio da PwC Brasil  



Cerca de 40% atingiram o break-even (ponto de 
equilíbrio entre despesas e receitas), ante 39% no 
ano anterior. “Essas empresas estão oferecendo 
experiências inovadoras por um custo reduzido 
a uma ampla gama de consumidores, muitos 
dos quais não tinham acesso aos serviços das 
instituições financeiras tradicionais” afirma Luis 
Ruivo, sócio e líder de Consultoria em Serviços 
Financeiros da PwC Brasil. 

O modelo de negócios, contudo, ainda é recente no 
país, com cerca de 70% das empresas fundadas 
há menos de cinco anos. A maioria encontra-se na 
Região Sudeste (73%), com mais da metade do total 
no estado de São Paulo. Na divisão por segmento, 
os meios de pagamento e crédito representam, 
respectivamente, 22% e 21% de atuação das 
fintechs. Na sequência aparecem bancos digitais 
(10%); gestão de investimento (8%); gestão 
financeira (7%); seguros (4%); e outros (28%). 

Esse cenário de crescimento e aceitação dos 
consumidores ajuda a explicar o otimismo 
em relação às fintechs identificado em outro 
levantamento da PwC. Segundo o Global Fintech 
Report 2019, as empresas brasileiras se mostram 
mais otimistas do que as de outros países em 
relação às oportunidades trazidas pelas novas 
tecnologias financeiras: 73% acreditam fortemente 
que as fintechs lhes proporcionarão crescimento 
de receita até 2021, em comparação, por exemplo, 
com 47% nos EUA e 41% no Reino Unido. “Estamos 
diante de novas oportunidades de negócios, de 
uma geração de clientes mais exigente e aberta aos 
serviços digitais”, afirma Ruivo. 
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“As empresas nascem com estruturas mais rápidas 
e menos robustas em um mercado que vem se 
recuperando de uma grave crise”
Augusto Lins, presidente da Stone Pagamentos 

Customer experience

Em uma era de alta conectividade e crescente uso 
de dados, melhorar a praticidade e a velocidade 
dos serviços, reduzindo custos, tem se tornado 
cada vez mais um aspecto essencial para 
atrair e reter clientes no mercado de serviços 
financeiros. Ainda segundo a Fintech Deep Dive, 
transformar a experiência do cliente, apostando no 
desenvolvimento de estratégias de personalização 
de serviços financeiros, é o principal foco de 
diferenciação de 78% das empresas pesquisadas, 
seguido de redução de custos (63%), operação 
enxuta (46%) e desintermediação (33%). “As 
empresas nascem com estruturas mais rápidas 
e menos robustas em um mercado que vem se 
recuperando de uma grave crise. Além disso, 
existe uma visão clara do propósito, que é resolver 
problemas como falta de transparência e de 
qualidade do atendimento”, afirma Augusto Lins, 
presidente da fintech brasileira Stone Pagamentos.
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Há cinco anos atuando no Brasil, a Stone 
apresentou faturamento anual de 
R$ 2,5 bilhão em 2019 — um aumento de 63,1% 
em comparação com 2018. O crescimento de sua 
base de clientes ativos também foi exponencial 
em 12 meses: passou de 267 mil cadastros em 
2018 para mais de 495 mil no ano seguinte, 
registrando uma alta de 84%. “Entendemos que 
existe uma mudança radical no comportamento do 
consumidor com o advento da internet e do mobile. 
Se um aplicativo, por exemplo, demora mais de 
três segundos para abrir ou se precisa de mais de 
três cliques para concluir uma função, a prestação 
do serviço é considerada ruim e não atende às 
expectativas dos clientes”, pontua Lins.

“O leque de oportunidades de negócios para 
as fintechs brasileiras é imenso”, segundo Luis 
Ruivo, mas, com elas, surgem também novos 
riscos, que precisam ser dimensionados e 
gerenciados. Entre as principais barreiras à gestão 
apontadas pela pesquisa, 52% dos entrevistados 
citam a dificuldade de atrair recursos humanos 
capacitados e, na sequência, aparecem: alcançar 
escala necessária para a operação (49%), obter 
investimento (43%) e ter reconhecimento da marca 
(25%). “É o desafio de empresas que são jovens 
e, na maioria, com até 20 empregados. Construir 
relacionamentos de confiança é um aspecto 
essencial dos esforços para conquistar clientes e 
atrair investidores”, avalia.  
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Atuação complementar

Nesse cenário, outro ponto importante trazido pela 
pesquisa é que a maioria das fintechs não considera 
as instituições financeiras tradicionais como rivais: 
35% dizem que atuam em parceria com bancos e 
seguradoras; 20% acreditam que os maiores bancos 
são possíveis compradores estratégicos; e apenas 
18% veem essas instituições como concorrentes. 
“Um banco espera que uma startup complemente a 
sua oferta de serviços”, pontua Ruivo. Além disso, a 
pesquisa revela novas oportunidades e espaços para 
crescimento nos próximos 12 meses. 

Um exemplo é o sistema open banking, a ser 
implantado neste ano pelo Banco Central, que 
facilitará a colaboração entre todas as pontas do 
ecossistema financeiro. 

 Open banking
Saiba quais são as possibilidades do novo sistema que 
permite a colaboração entre bancos, seguradoras e fintechs

Ofertas de produtos não bancários 
Comparação e compra de produtos não financeiros através 
de plataformas de open banking de maneira fácil e integrada 

Melhoria de processo 
Integração e automação de atividades administrativas

Ferramentas de análise e assessoria
Informações e recomendações baseadas em dados abertos 
de contas e movimentações dos clientes

Ofertas de produtos bancários 
Produtos personalizados com base em dados 
do cliente e funcionalidades aprimoradas pela automação

Fonte: Fintech Deep Dive 2019, PwC

Pesquisa | CEO 30



“É um conjunto de regras para organizar o 
compartilhamento de dados e serviços do sistema 
financeiro por meio de abertura e integração das 
informações”, explica Ruivo. “A novidade vai permitir 
que uma fintech obtenha dados de clientes de outras 
instituições de forma automática e rápida e ofereça novos 
serviços personalizados com base nessas informações.” 

Escritório da Stone, no Rio de Janeiro: há cinco anos no 
Brasil, a empresa já conta com uma base de clientes ativos 
superior a 495 mil cadastros

Outra novidade que promete impulsionar os negócios 
é o sistema de pagamentos instantâneos (PIX), que 
permitirá transações feitas pelo celular, por meio de 
QR Code, entre pessoas, empresas e governo 24 
horas por dia, todos os dias da semana. A plataforma, 
prevista para ser lançada pelo BC em novembro, será 
uma alternativa aos modelos existentes de transações 
e pagamentos, como TED, DOC, boletos e cartões. 
“Mais eficiência, inclusão financeira e redução de 
custos. O sistema vai permitir transferência entre 
contas de forma gratuita e em até 10 segundos”, diz 
Lins. “O open bank e o Pix são dois vetores que dão 
eficiência ao mercado e aumentam a competição. 
Os players estão diante da oportunidade de dominar 
essas novas ferramentas e aprimorar ainda mais a 
relação com o cliente”, afirma Ruivo. 
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“As fintechs estão oferecendo experiências inovadoras 
por um custo reduzido a uma ampla gama de 
consumidores, muitos dos quais não tinham acesso 
aos serviços das instituições financeiras tradicionais”

Luis Ruivo, sócio e líder de Consultoria em Serviços  
Financeiros da PwC Brasil

 Apostas das fintechs
Quais as principais tecnologias que as startups do setor 
financeiro dominam e que pretendem dominar nos próximos 
cinco anos?

Hoje No futuro

Inteligência artificial 26% 48%

Machine learning 25% 46%

Blockchain 16% 44%

Data analytics 55% 29%

Biometria e gestão 
de identidades

13% 24%

Cibersegurança 24% 20%

Mobile 60% 16%

Fonte: Fintech Deep Dive 2019, PwC
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Com o avanço das novas tecnologias no 
campo, a John Deere alia a inteligência das 
máquinas à das pessoas para se manter 
na dianteira do mercado de equipamentos 
agrícolas, viabilizando a agricultura 4.0

Produzir mais, otimizando processos e reduzindo 
custos, é o mantra da chamada agricultura 4.0, 
que tem o desafio de alimentar uma população 
mundial crescente e com demanda cada vez 
maior por produtos de qualidade e menor impacto 
ambiental. O uso de softwares de processamento 
de grandes volumes de dados, machine learning e 
inteligência artificial tem modificado o perfil do setor e 
proporcionado aumento significativo da produtividade, 
incluindo a efetividade de máquinas e equipamentos. 
“Os produtores estão conseguindo capturar dados, 
em tempo real, sobre o que está acontecendo na 
operação para garantir a eficiência em todas as 
etapas da produção”, afirma Maurício Moraes, sócio e 
líder da indústria de Agribusiness da PwC Brasil. 

De acordo com o último Censo Agropecuário, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
divulgado no fim do ano passado, cerca de 1,5 milhão 
de produtores rurais já acessam dados por meio de 
dispositivos eletrônicos – um número 1.900% superior 
ao de dez anos atrás. A quantidade de fazendas 
com tratores e colheitadeiras aumentou quase 50% 
nesse período. O efeito positivo do uso intensivo 
das tecnologias tem reflexos no desempenho 
do agronegócio brasileiro, segundo avaliação da 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 

Salto de produtividade
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No ano passado, a safra de 251,8 milhões de 
toneladas de alimentos produzidos foi 4% maior do 
que a de 2018. O setor representou, de acordo com 
o Ministério da Agricultura, 21,4% do Produto Interno 
Bruto (PIB) e 43% da receita de exportações em 2019.

A mecanização no campo, aliada ao aumento 
no uso de novas tecnologias, possibilitou a 
multiplicação do potencial da força de trabalho 
agrícola, segundo Paulo Herrmann, presidente da 
John Deere no Brasil – empresa líder global na 
produção de máquinas agrícolas e fornecedora 
de soluções em máquinas para os setores de 
construção, mineração e florestal. “Nossas 
máquinas possuem sensores que emitem sinais 
em tempo real, transmitindo dados atualizados 
ao produtor”, afirma Herrmann. “Com isso, o 
equipamento passa a ter uma função essencial na 
redução do custo de produção e ajuda na tomada 
de decisões mais assertivas.”

Soluções inteligentes
Com 183 anos de trajetória, a John Deere tem sido 
peça-chave no desenvolvimento da agricultura 
moderna. O arado de aço autolimpante, primeira 
máquina a ser produzida pela companhia no início 
do século XX, e o primeiro trator Waterloo Boy 
possibilitaram que os agricultores do Meio-Oeste 
dos Estados Unidos abrissem sulcos precisos no 
solo árido e, assim, mudassem a maneira de produzir 
no país. Já em 1935 foi lançado o trator Modelo 
DI, movido a gasolina. Foi o primeiro construído 
exclusivamente para uso industrial e permitiu acelerar o 
preparo da terra e aumentar a produção de alimentos. 
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Com posição consolidada de liderança do 
mercado, a marca continuou se destacando 
pela sua vocação para inovar. Os investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, 
passam dos US$ 4 milhões por dia. As soluções 
tecnológicas são baseadas no conceito “menos 
ferro, mais inteligência”. Um exemplo é um 
software que permite ao produtor gerenciar as 
operações em tempo real e avaliar o desempenho 
das máquinas. 

Entre seus mais de 600 modelos de máquinas 
agrícolas, a John Deere produz colheitadeiras dotadas 
de câmeras digitais, que permitem ao agricultor 
analisar impurezas e grãos quebrados. Um sistema 
de limpeza inteligente ajuda a manter a velocidade 
da colheita sem aumentar a perda de grãos. “São 
máquinas mais eficientes, com maior valor agregado, 
e que processam as tarefas baseadas em algoritmos 
modernos”, afirma Herrmann.

A empresa conta com cerca de 74 mil funcionários, 
que atuam em mais de 100 unidades em 30 países, 
e tem faturamento anual de US$ 39,2 bilhões 
(referência 2019).

“Buscamos ser uma companhia de conexões, que 
alia a inteligência das máquinas à das pessoas”, 
diz Herrmann. No Brasil, são mais de 5 mil 
funcionários, distribuídos em sete fábricas e mais 
de 270 pontos de venda. 
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Paulo Herrmann, presidente da John Deere no Brasil:  
“A melhor tecnologia só faz sentido quando asseguramos  
o uso adequado do maquinário”

Conectividade rural

Apesar do aumento no uso da internet no campo 
e, consequentemente, das novas tecnologias, 
ainda existem muitos desafios a serem superados, 
principalmente em relação à conectividade. “A 
máquina está sendo usada, mas talvez os produtores 
não estejam capturando tudo o que ela pode oferecer, 
pois ainda há regiões do país com problemas de 
conexão, requerendo investimento por parte das 
empresas”, afirma Maurício Moraes. 

Quase 60% das propriedades rurais no Brasil não 
têm acesso à internet, segundo dados do Censo 
Agropecuário, e 21% dos produtores entrevistados 
afirmam não acessar a rede por causa da 
indisponibilidade. Para enfrentar esse desafio, 
a John Deere tem investido na instalação de 
antenas e torres para captação do sinal de internet 
via satélite e no desenvolvimento de receptores 
eficientes nos veículos. 
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Os esforços, porém, vão além da disponibilidade da 
rede. “É necessário, também, um grande investimento 
na qualificação digital das pessoas para que adquiram 
novas habilidades e conhecimentos através de 
programas de treinamento e espaços colaborativos 
para troca de experiências”, avalia Moraes. Na John 
Deere, um programa em parceria com universidades e 
institutos de ensino prepara agricultores e funcionários 
das concessionárias para operar novos equipamentos 
e dispositivos. “A melhor tecnologia só faz sentido 
quando asseguramos o uso adequado do maquinário”, 
afirma Herrmann.

Sustentabilidade no campo
Além dos investimentos em tecnologia, dois temas 
estão na agenda da John Deere nos próximos cinco 
anos. Um deles é a redução da geração de resíduos e 
a conservação de água e energia. “Estamos investindo 
nossos melhores recursos para provar ao mundo que 
a agricultura brasileira é responsável e sustentável, 
promovendo palestras e eventos”, pontua Herrmann. 

A permanência das famílias no campo é outro 
aspecto visto como essencial pela empresa. “Temos 
de reagrupar as pessoas que se dispersaram com o 
êxodo rural dos últimos anos. Valorizar o papel das 
mulheres e atrair os jovens é fundamental para manter 
o setor relevante e produtivo”, afirma Herrmann. Os 
investimentos em programas de desenvolvimento 
profissional, por meio de cursos de capacitação e 
qualificação digital, e retenção de funcionários já 
estão em andamento. Para Moraes, o agronegócio 
ganhará ainda mais importância e continuará se 
desenvolvendo. “Cada vez mais, serão produzidos 
mais alimentos, com maior eficiência, qualidade e 
melhor uso dos recursos naturais”, afirma.  
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Maurício Moraes, sócio e líder da indústria de Agribusiness da 
PwC Brasil: “Cada vez mais, serão produzidos mais alimentos, com 
maior eficiência, qualidade e melhor uso dos recursos naturais”
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John Deere em números

Fonte: John Deere

Idade da companhia nascida em Illinois, EUA

Início das operações no Brasil

Faturamento em 2019

Unidades em 30 países

Investimentos no Brasil em 10 anos

Investimento diário em pesquisa e 
desenvolvimento em todo o mundo

Funcionários no mundo

Modelos de máquinas agrícolas 

US$ 39,2 bilhões

100

US$ 550 milhões

US$ 4 milhões

183 anos

74 mil

600

1979
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Com a demanda crescente por novas 
competências da força de trabalho, empresas, 
governos, instituições de ensino e entidades 
da sociedade civil precisam somar forças para 
reduzir o impacto da falta de qualificação digital 
nas novas gerações. Um bom exemplo é a 
parceria inédita entre a PwC e o Unicef, que 
busca capacitar cerca de 1,8 bilhão de jovens 

A revolução digital vem modificando as relações 
pessoais, os meios de produção e consumo e, 
consequentemente, o mercado de trabalho. Ao analisar 
o futuro de cerca de 200 mil atividades profissionais em 
29 países, o estudo Will robots really steal our jobs?, da 
PwC, indicou que a inteligência artificial e a automação 
devem colocar 30% das funções de trabalho em 
risco de desaparecimento até 2030. O levantamento 
também prevê que até 44% das pessoas com baixa 
escolaridade ficarão desempregadas. 

União de esforços

Henrietta Fore, diretora executiva do Unicef: “Os jovens desejam 
desenvolver habilidades digitais para ser bem-sucedidos no 
mercado de trabalho do futuro”
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Os dados de outra pesquisa da PwC, a 
23ª Global CEO Survey, realizada com líderes 
empresariais em 83 países, endossam a urgência 
do tema: 74% dos CEOs afirmaram ter dificuldade 
de encontrar profissionais com as habilidades 
adequadas à expansão de seus negócios. Tal 
cenário de incerteza tem chamado a atenção das 
organizações e dos profissionais. “Existe uma 
grande preocupação com a qualificação digital da 
sociedade, uma vez que as tecnologias avançadas 
exigem profissionais cada vez mais capacitados 
para operá-las, sob pena de termos déficits 
significativos de empregabilidade das pessoas e de 
competitividade das empresas”, afirma Fernando 
Alves, CEO da PwC Brasil. 

Na faixa etária de jovens de 18 a 24 anos, que a 
princípio teriam vantagens comparativas como 
nativos digitais, a preocupação é ainda maior. 
A taxa de desemprego para esses jovens é 
mais que o dobro do desemprego médio para 
toda a população brasileira. E é crescente a sua 
preocupação com o gap digital. Em uma pesquisa 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), realizada com cerca de 40 mil jovens em 
mais de 150 países, 31% disseram acreditar que 
as habilidades e os programas de treinamento 
oferecidos atualmente não correspondem às 
suas necessidades e aspirações profissionais, 
enquanto quase 40% afirmaram que os empregos 
que procuram não estão disponíveis nos lugares 
onde moram. “Os jovens desejam desenvolver 
habilidades digitais para ser bem-sucedidos no 
mercado de trabalho do futuro”, diz Henrietta Fore, 
diretora executiva do Unicef. 
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Ainda segundo a pesquisa desse órgão das 
Nações Unidas, liderança (22%), pensamento 
analítico e inovação (19%) e processamento de 
informações e dados (16%) são as principais 
habilidades que os jovens desejam ter para  
ajudá-los a conseguir emprego na próxima 
década. “A qualificação das pessoas, inclusive 
digital, é uma agenda urgente para lidarmos com as 
transformações do mercado de trabalho, garantir os 
empregos e evitar o aumento das desigualdades de 
oportunidade e de renda”, avalia Fernando Alves.

Bons exemplos

A atuação conjunta da iniciativa privada com 
órgãos públicos e instituições do terceiro setor em 
torno de uma agenda de qualificação digital das 
pessoas, segundo o CEO da PwC, “é o ponto-chave  
no enfrentamento desse novo e desafiador 
cenário”. Um bom exemplo é a parceria entre a 
PwC e o Unicef, anunciada em março, que vai 
ajudar a capacitar pessoas para o desenvolvimento 
de habilidades essenciais na economia digital. 

A colaboração entre as duas organizações apoiará 
a Reskilling Revolution Platform, do Fórum 
Econômico Mundial, da qual ambas são parceiras 
fundadoras, e buscará oferecer melhores empregos, 
educação e desenvolvimento de novas habilidades 
a 1 bilhão de pessoas nos próximos dez anos. 

“Entendemos que as lideranças têm a 
responsabilidade de contribuir para reduzir esse gap 
de qualificação digital dos cidadãos, sob pena de gerar 
a exclusão social/digitale impactos na produtividade” 
Fernando Alves, CEO da PwC Brasil
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Além disso, as habilidades, os conhecimentos 
e os recursos da PwC apoiarão o programa 
Geração Que Transforma, do Unicef, que tem por 
objetivo ajudar cerca de 1,8 bilhão de jovens na 
transição da escola para o mercado de trabalho – 
o que transforma a iniciativa na mais ambiciosa e 
abrangente já lançada no combate ao gap.

O projeto reunirá participantes do setor público, 
empresas e entidades da sociedade civil em 
torno do desenvolvimento de oportunidades de 
investimento e programas que apoiem os jovens 
em seu caminho para um futuro produtivo. “Essa 
necessidade fundamental só pode ser atendida 
por meio da contribuição de parceiros em todo o 
mundo. É por isso que estamos trabalhando com a 
PwC, para oferecer oportunidades e prosperidade 
a jovens de todos os lugares”, pontua Fore. 

Público e privado
Outras organizações têm somado esforços para 
contribuir para a qualificação das pessoas. Em 2019, 
a Microsoft fechou uma parceria com a Associação 
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 
(Abmes), a Bett Educar, maior feira do setor, e com 
o Movimento Brasil Digital para capacitar mais de 
25 mil estudantes e profissionais com conteúdo 
sobre inteligência artificial. A empresa americana 
disponibilizará professores especializados na 
tecnologia para eventos e apresentações presenciais 
e digitais. O projeto também contempla a criação de 
um laboratório de inovação e criatividade na sede 
da Abmes, em Brasília, que contará, ainda, com a 
participação da Lenovo. 
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A expectativa da Microsoft é que a parceria 
cause um impacto positivo na educação superior 
brasileira e contribua para aumentar os índices de 
produtividade da força de trabalho.

Na esfera governamental também existem exemplos 
positivos. É o caso do programa interministerial 
INCoDe.2030, do governo português, que tem o objetivo 
de aumentar as competências digitais dos cidadãos 
e colocar Portugal entre os países europeus mais 
avançados nessa matéria. Até 2021, serão investidos  
€ 23 milhões na proficiência digital de crianças e jovens, 
em áreas como automação e computação.

O projeto Programação e Robótica no Ensino 
Básico, por exemplo, já envolveu mais de mil 
professores e impactou cerca de 65 mil alunos da 
rede de ensino básico de Portugal. “Entendemos 
que as lideranças dos setores público e privado 
têm a responsabilidade de colaborar e contribuir 
para reduzir esse gap de qualificação digital dos 
cidadãos, sob pena de gerar a exclusão social/digital 
e impactos na produtividade. Modelos de sucesso 
podem ser referenciados e adaptados às empresas 
e às comunidades locais. É nesse cenário que todos 
podemos contribuir para um futuro mais próspero e 
inclusivo”, afirma Fernando Alves. 

“A qualificação das pessoas é uma agenda urgente 
para lidarmos com as transformações do mercado de 
trabalho, garantir os empregos e evitar o aumento das 
desigualdades e de renda”
Fernando Alves, CEO da PwC Brasil
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Fernando Alves, CEO da PwC Brasil 

 Impactos da automação

Fonte: How will automation impact jobs?, PwC

Potencial de aumento do PIB global 
US$ 15 trilhões

Atividades profissionais em risco
30%

Trabalhadores com baixa escolaridade poderão ficar 
desempregados

44%

Profissões do setor de transporte e armazenamento 
serão afetadas

52%
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Pesquisa da PwC mostra os benefícios e as mudanças 
resultantes do avanço tecnológico até 2030
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 PwC - Digital Fitness para todos
Para ajudar as pessoas a enfrentar este período difícil 
provocado pela pandemia de Covid-19 e a se preparar para 
um mundo em rápida transformação, a PwC libera o acesso a 
seu aplicativo de capacitação digital
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Compreendendo a importância de contribuir 
para a capacitação digital das pessoas em meio 
à crise causada pelo novo coronavírus, a PwC 
está disponibilizando, até 31 de julho deste ano, o 
acesso gratuito ao Digital Fitness, aplicativo utilizado 
pela firma para avaliar a maturidade de seus 
profissionais e qualificá-los nas novas habilidades 
exigidas pelo mercado em transformação. “Nossa 
responsabilidade começa em casa e se estende 
às comunidades locais nos 157 países onde temos 
presença”, afirma Fábio Cajazeira, sócio e líder de 
Clientes e Mercados da PwC Brasil. 

A ferramenta da PwC oferece conteúdos em texto 
e vídeo personalizados, distribuídos em mais de 
60 categorias, para quatro públicos-alvo: amigos e 
comunidade, famílias, empresas e professores. 
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Na primeira frente, amigos e comunidades, o objetivo é 
apresentar os benefícios das novas tecnologias, como 
internet quântica, blockchain, mídias sociais, entre 
outros, e também refletir sobre as leis de privacidade e 
uso de dados.

Em um cenário de transformações aceleradas na 
sociedade, o Digital Fitness apoia as famílias no 
diálogo com os jovens sobre temas complexos, 
como autoconhecimento e gestão emocional, e na 
adaptação às mudanças no mercado de trabalho. 
Há informações relevantes também para as empresas. 
Os conteúdos foram preparados por líderes e 
especialistas da PwC sobre temas relacionados a 
disrupção nos negócios, novas formas de gestão e 
colaboração à distância e planejamento de crises. 

A era digital põe em questão as formas e os espaços 
de ensino. No app, os professores podem aprofundar 
conhecimentos sobre recursos modernos, como 
design thinking e robótica, para aprimorar as aulas e 
solucionar problemas dos alunos.

O aplicativo dispõe, ainda, de uma seção exclusiva 
sobre a Covid-19, com informações de saúde 
pública e dicas de planejamento familiar, home office 
e autocuidado.

O Digital Fitness está disponível para download na App 
Store e na Google Play. Após instalado, basta inserir o 
código LRNALL. “Nosso objetivo é ajudar a promover 
a inovação e a adaptação às novas dinâmicas sociais. 
As pessoas precisam de ferramentas para atravessar 
este período conturbado e aprimorar sua qualificação 
digital”, afirma Fábio Cajazeira.
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Em meio à turbulência causada pelo novo 
coronavírus, os líderes empresariais precisam 
buscar respostas rápidas e assertivas, 
acelerando seu amadurecimento digital para 
manter a produtividade

Tempos de adaptação
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Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) classificou o surto da doença 
provocada pelo novo coronavírus, a Covid-19, como 
uma pandemia. O anúncio ocorreu quando  
o número de infectados havia chegado a  
100 mil em 114 países. Menos de um mês depois, o 
mundo registrava 1 milhão de casos confirmados. 
Para reduzir o ritmo de contágio e o impacto sobre 
os sistemas de saúde, países ao redor do mundo 
adotaram medidas de isolamento social. O fluxo do 
comércio global foi afetado, viagens internacionais 
ficaram restritas e segmentos econômicos 
considerados não essenciais foram paralisados.

O impacto da crise sanitária global sobre os 
mercados financeiros e sobre a atividade econômica 
dos países ainda não pode ser mensurado com 
precisão. Uma estimativa da Fundação Getulio 
Vargas (FGV) indica que o PIB brasileiro, por exemplo, 
poderá sofrer retração de 4,4% até o fim de 2020. 
Este cenário de incerteza sem precedentes está 
forçando organizações dos mais variados tamanhos 
e setores a desenvolver e colocar em prática planos 
de contingência rapidamente. “As empresas estão 
operando em território desconhecido. 



O mundo está sendo reconfigurado, e transformar 
é inevitavelmente essencial para a sobrevivência 
e a relevância no mercado e na sociedade”, avalia 
Fernando Alves, CEO da PwC Brasil. 

A chave para superar os desafios da Covid-19 depende 
da celeridade e da capacidade de coordenação das 
empresas na resposta à crise. Segundo o executivo, as 
frentes de ação devem ser conjuntas. “É importante 
controlar os gastos, de forma a preservar o fluxo 
de caixa para a travessia do período mais intenso 
da pandemia. Em paralelo, é preciso acelerar o 
amadurecimento digital das empresas para que os 
níveis de produtividade sejam mantidos enquanto a 
incerteza não passa”, afirma Alves. 

Utilizar meios de colaboração e de gestão das 
operações à distância se tornou mandatório 
por causa da decretação de quarentena pelas 
autoridades globais e locais. É necessária uma 
adaptação rápida, capaz não só de gerenciar e 
de manter o engajamento da força de trabalho 
em uma dinâmica nova como também garantir a 
eficiência operacional. 

Xangai, China, em janeiro de 2020: o surto do novo coronavírus 
esvazia as ruas da cidade mais populosa do país, com cerca de  
22 milhões de habitantes. 
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“A crise está promovendo a adoção de novos 
hábitos no universo corporativo, com a revisão  
de processos e estruturas.

Lidar com essa imprevisibilidade exige modelos de 
gestão mais flexíveis e eficientes em vários aspectos 
do negócio”, diz Fábio Cajazeira, sócio e líder de 
Clientes e Mercados da PwC Brasil.

Em meio à turbulência, uma percepção está clara: 
a pandemia da Covid-19 testará a capacidade de 
resiliência de empresas em todo o mundo e, mais do 
que nunca, a habilidade de líderes empresariais na 
condução e no gerenciamento de crises – um desafio 
cada vez mais comum. Segundo a pesquisa Global 
Crises, da PwC, realizada no ano passado com 
mais de 2 mil executivos em 43 países, quase sete 
em cada dez líderes já enfrentaram pelo menos 
uma crise corporativa nos últimos cinco anos.

 
Enfrentando a turbulência
A dimensão da crise atual, no entanto, exigirá 
das organizações uma atuação articulada em 
múltiplas frentes para minimizar danos e preparar 
o terreno para a retomada após o fim da pandemia. 
O website Covid-19: informações para os líderes 
empresariais, da PwC, identifica seis áreas 
essenciais para o direcionamento de esforços: 
gestão de crise, cadeia de suprimentos, relatórios 
financeiros, tributação e comércio exterior, gestão 
da força de trabalho e estratégia e marca. 
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Na frente de gestão de crise, um passo fundamental 
é a instituição de comitês formados por profissionais 
experientes, capazes de suportar a tomada de 
decisão, a gestão de incidentes internos e a 
comunicação de acontecimentos relevantes para os 
públicos interno e externo, em cada uma das fases 
da turbulência. “Uma crise não costuma ser um 
incidente isolado. Ela se forma, se desdobra, atinge 
seu auge, e os seus efeitos podem ser sentidos por 
muito tempo. Por isso, é preciso um time experiente 
para lidar com seus desdobramentos de forma 
assertiva”, afirma Cajazeira.

Em um cenário instável e duradouro como o 
que vivemos, a cadeia de suprimentos de uma 
organização pode ser severamente afetada. Dessa 
forma, é preciso tomar uma série de medidas 
de planejamento e monitoramento para garantir 
a continuidade dos níveis de produção, como 
antecipar a compra de matérias-primas ou buscar 
alternativas de substituição quando for necessário. 

A gestão do estoque de produtos também é 
estratégica para atender a demanda em áreas menos 
afetadas pela crise e garantir faturamento no curto 
prazo, por exemplo.

“Uma crise não costuma ser um incidente isolado. 
Ela se forma, se desdobra, atinge seu auge, e os 
seus efeitos podem ser sentidos por muito tempo. 
Por isso, é preciso um time experiente para lidar 
com seus desdobramentos de forma assertiva”

Fábio Cajazeira, sócio e líder de Clientes e Mercados 
da PwC Brasil
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A maneira como as empresas se planejam para 
momentos de incerteza é observada com atenção 
pelos mercados financeiros e pode ter consequências 
diretas sobre a valoração de ativos. Por isso, a área 
de relatórios financeiros deve se concentrar em 
demonstrar o conhecimento da empresa sobre o 
alcance da crise e a capacidade de projetar seus 
riscos, por meio de emissão de comunicados e 
produção de estudos sobre o tema. Além disso, 
é essencial dar transparência aos efeitos sobre os 
resultados das operações, como a demanda por 
produtos e serviços, assim como os impactos na 
liquidez e nos recursos de capital.

A pandemia também tem provocado alterações 
no fluxo de colaboradores em empresas 
multinacionais. A equipe responsável pela área de 
tributação e comércio exterior deve estar atenta 
aos impactos fiscais dessas migrações. Outro 
ponto-chave são os reflexos aduaneiros sobre o 
envio de bens e serviços às áreas afetadas e sobre 
os preços de transferência, para a movimentação 
de recursos necessários em determinadas regiões. 
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Fábio Cajazeira, sócio e líder de Clientes e Mercados da PwC 
Brasil: “Lidar com a imprevisibilidade desta crise exige modelos de 
gestão mais flexíveis e eficientes em vários aspectos do negócio”
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Após a crise, as empresas poderão avaliar a 
necessidade de realocar ou reestruturar operações 
para minimizar o impacto fiscal. 

Na área de gestão da força de trabalho, é condição 
sine qua non a montagem de uma estratégia 
de trabalho remoto eficiente, que faça uso de 
tecnologias como blockchain e inteligência artificial 
para garantir a segurança das informações, e 
que não sobrecarregue a infraestrutura de TI. 
Além disso, é essencial dar atenção às questões 
relacionadas à mobilidade dos colaboradores, 
a partir da revisão das regras de viagem e das 
políticas de RH. 

Em estratégia e marca, a PwC destaca que 
as empresas devem continuar acelerando 
sua transformação digital, o que passa pela 
qualificação dos colaboradores para operarem 
cada vez mais em ambientes digitais. Além disso, é 
importante acompanhar as possíveis mudanças de 
comportamento dos mercados consumidores após  
o surto, assim como tornar mais frequentes as 
análises de cenário e modelagens financeiras que 
levem em consideração os impactos econômicos 
de pandemias anteriores.

“As empresas estão operando em território 
desconhecido. E transformar é inevitavelmente 
essencial para a sobrevivência e a relevância no 
mercado e na sociedade”

Fernando Alves, CEO da PwC Brasil
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Cuidado com as pessoas

Nenhuma estratégia de enfrentamento da crise será 
bem-sucedida, no entanto, se a segurança e o  
bem-estar dos trabalhadores afetados pela Covid-19 
não forem uma prioridade, segundo o presidente 
da PwC Brasil. “Na nossa network de firmas em 
todo o mundo, temos aproximadamente 225 mil 
colaboradores trabalhando remotamente, 5 mil 
deles no Brasil, com todo o nosso suporte, sem 
perder a qualidade e a produtividade, garantindo o 
relacionamento positivo com nossos clientes”, afirma 
Fernando Alves. 

“Para sairmos o quanto antes dessa situação 
precisamos ter paciência, persistência, disciplina e 
capacidade de adaptação. Esta é uma oportunidade 
para aprendermos e nos tornarmos melhores”, diz o 
CEO da PwC Brasil.
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 Com o que se preocupar
Quais ações estratégicas podem melhor posicionar  
as empresas para a travessia da crise? 

Crie uma equipe dedicada à crise
Uma crise pode impactar todas as áreas da empresa. Uma supervisão 
experiente, coesa e com equipes multifuncionais, fundamentada em 
preparação, treinamento e testes, é essencial para alcançar bons 
resultados. Treine as pessoas envolvidas na execução do plano para 
garantir que estejam prontas a qualquer momento.

Estabeleça os fatos 
Dados confiáveis sustentam o planejamento das empresas para 
enfrentar a crise e são fundamentais na estratégia de resposta. É 
essencial que o plano de combate seja confiável e descreva as 
informações de forma detalhada. De acordo com o Global Crisis 
Centre, da PwC, 75% das organizações reconhecem fortemente a 
importância de esclarecer os fatos durante um momento de turbulência.

Colabore internamente e externamente 
Crie um comitê central formado por representantes de equipes de 
relações públicas e comunicações, jurídicas e regulatórias, de resposta 
operacional, com poder para tomar decisões estratégicas e encaminhar 
questões importantes à liderança da empresa. Essa abordagem ajuda a 
criar a coordenação que é necessária para uma resposta mais eficaz.  

Elabore uma estratégia de comunicação com 
seus públicos-alvo 
As mensagens durante uma crise devem ser autênticas. É 
importante abordar todos os públicos da organização, com parte 
de sua estratégia de comunicação centrada na segurança da força 
de trabalho. Além disso, ainda se faz necessário rever as regras de 
viagens, as políticas de RH e os planos de primeiros socorros.

Crie espaço para explorar o horizonte de longo prazo
A janela de resposta a uma crise é geralmente medida em meses, 
enquanto a recuperação é mensurada em anos. Uma perspectiva 
mais ampla e de longo prazo pode ajudar a fazer a empresa 
sair deste período de incerteza ainda mais forte e sustentável. 
Considere o momento para executar ações e criar um novo plano 
de negócios independentemente da crise.

Fonte: Covid-19: confiança para enfrentar a crise do coronavírus, PwC
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Estados Unidos e China chegam a um acordo 
que pode representar um possível fim da guerra 
comercial e deve levar o país asiático a comprar 
US$ 200 bilhões em produtos norte-americanos 
nos próximos dois anos

Após uma longa batalha retórica e a imposição 
de tarifas entre os Estados Unidos e a China, que 
elevaram a tensão dos mercados financeiros, 
afetaram as cadeias produtivas e desaceleraram o 
crescimento global, as duas maiores economias do 
planeta se comprometeram a cumprir um acordo que 
pode pôr fim à guerra comercial iniciada em 2018. 

Pacto de gigantes

“O receio é que, sem segurança jurídica, 
incompleto e com pouca previsibilidade, 
o acordo EUA-China seja frágil e possa 
implodir a qualquer momento”
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Marcos Jank, professor sênior de agronegócio global  
no Insper e coordenador do Centro Insper Agro Global
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A primeira fase do contrato, assinado em janeiro 
de 2020 pelo presidente norte-americano, Donald 
Trump, e pelo vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, 
destaca a promessa do país asiático de comprar 
mais de US$ 200 bilhões em bens e serviços dos 
Estados Unidos ao longo de dois anos para reduzir 
o déficit americano no comércio bilateral, que 
chegou a quase US$ 420 bilhões em 2018. 

A trégua engloba mudanças nas áreas de 
propriedade intelectual, transferência tecnológica, 
serviços financeiros, moeda estrangeira, câmbio e 
agricultura. O capítulo do acordo que trata desse 
último tema, por exemplo, impõe aos asiáticos 
uma série de obrigações para conceder melhores 
condições de acesso às exportações dos EUA de 
grãos, lácteos, aves e carnes, entre outros produtos, 
além da remoção de restrições de importação e do 
relaxamento de requisitos na inspeção sanitária. “É 
um pacto bilateral extremamente ambicioso que 
pode mudar radicalmente as regras do comércio 
internacional”, afirma Marcos Jank, professor sênior 
de agronegócio global no Insper e coordenador do 
Centro Insper Agro Global.

Os dois protagonistas da guerra comercial são 
também os maiores parceiros de comércio do Brasil. 
Em 2019, segundo dados do Ministério da Economia, 
a China foi o destino de 28,1% das exportações 
brasileiras, com superávit de mais de  
US$ 28 bilhões. Os Estados Unidos compraram 
13,2% de tudo que o Brasil exportou no ano e 
registraram déficit de US$ 374,3 milhões com o país.  
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Engenheiro agrônomo, doutor em Administração de 
Empresas pela Universidade de São Paulo e mestre 
em Política Agrícola pela Universidade de Montpellier 
(França), Marcos Jank fala à CEO Brasil sobre  
os desafios para o cumprimento do acordo  
EUA-China no contexto da pandemia de Covid-19 e 
seus reflexos na economia mundial e afirma que ele 
pode representar um golpe na Organização Mundial 
do Comércio (OMC). “É uma nova forma de ‘comércio 
administrado’ que privilegia os Estados Unidos e faz 
um desserviço ao sistema multilateral de comércio”, 
diz o professor do Insper.   
 
O que mudou em quase dois anos de 
negociações comerciais entre a China e os 
Estados Unidos? 
Não houve mudança significativa. O que aconteceu 
foi um processo que começa com a eleição do 
presidente Donald Trump dentro da linha America 
First de pressionar alguns países com os quais os 
EUA possuíam déficit comercial – o maior sendo 
com a China, o qual ultrapassou US$ 400 bilhões 
em 2018.

O objetivo era claro: intimidar o país asiático por 
meio de fortes imposições tarifárias até chegar a 
uma trégua comercial temporária marcada pela 
assinatura desse acordo comercial que pretende, 
em suma, beneficiar Trump no processo eleitoral no 
fim de 2020.
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O que a China deve comprar a 
mais dos EUA?

Fonte: Representação de Comércio dos Estados Unidos

Em produtos manufaturados
US$ 77,7 bilhões

Em contratos de serviços
US$ 37,8 bilhões

Em produtos agrícolas
US$ 32 bilhões

Em produtos relacionados ao setor de energia, como 
petróleo e gás natural liquefeito

US$ 52,4 bilhões

Veja os principais pontos da primeira fase do acordo 
comercial fechado entre os EUA e a China, segundo o 
documento da Representação de Comércio dos Estados 
Unidos (USTR) 

Há um risco alto, porém, de o pacto não ser 
efetivado na íntegra, uma vez que o país asiático 
continua abalado pela epidemia do coronavírus 
e, provavelmente, terá dificuldade de importar os 
grandes volumes de produtos norte-americanos. 
Não podemos afirmar que a guerra comercial, de 
fato, terminará, mas podemos dizer que o comércio 
global, com base na movimentação entre as duas 
potências, tende a ser um reflexo de relações 
privilegiadas e não multilaterais. 
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A turbulência causada pela pandemia de 
Covid-19 pode ameaçar o cumprimento do 
acordo entre as duas potências?
A pandemia, de fato, torna mais difícil o 
cumprimento do acordo. Em condição normal, por 
exemplo, já seria árduo para os norte-americanos 
manterem as metas agrícolas de até US$ 44,5 
bilhões – levando em conta que no ano passado 
foram exportados US$ 16 bilhões. E, por sua vez, 
a China ficou parada por vários meses. Com essa 
turbulência, os chineses podem estar querendo ganhar 
tempo até as próximas eleições norte-americanas. Em 
um cenário de derrota de Donald Trump, retorna-se a 
outro tipo de diálogo comercial. É importante perceber, 
também, que a Covid-19 evidenciou uma mudança 
de postura da China, que reage mais duramente 
aos estímulos em diversas áreas, e aumentou 
a competição entre os dois países. Estamos 
caminhando mais para uma “guerra de gigantes”, 
em uma disputa mais acirrada.

 
Esse acordo representa um favorecimento 
comercial para os Estados Unidos? 

O endosso das duas maiores economias do planeta 
é um acordo explícito de facilitação de comércio  
em favor dos EUA nos próximos dois anos. O 
capítulo que trata da agricultura impõe à China  
obrigações para conceder melhores condições  
de acesso a seu mercado para as exportações 
norte-americanas. 
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Chama a atenção a criação de uma espécie de 
fast track regulatório para os EUA em questões 
sanitárias, administração de cotas de importação e 
trocas de informação para o comércio de produtos 
de biotecnologia agrícola entre os dois países 
[variedades transgênicas de soja, por exemplo]. 
Dependendo das mercadorias envolvidas, as 
obrigações da China variam entre a remoção 
de restrições de importação; o relaxamento de 
alguns requisitos substantivos e procedimentais na 
inspeção sanitária; a concordância com padrões 
de produtos e requisitos de rotulagem; e o acesso 
facilitado de exportações originárias de plantas 
fabris norte-americanas qualificadas. 
 

Esse acordo entre os dois países é 
consistente com as regras da Organização 
Mundial do Comércio?
Acordos comerciais típicos normalmente tratam 
da liberalização do comércio entre dois ou mais 
países. Esse acordo, especificamente, é uma versão 
extrema de uma forma de “comércio administrado”, 
no qual a China concorda em comprar um 
adicional de US$ 200 bilhões em bens e serviços 
dos EUA. Isso quase dobraria as exportações 
norte-americanas em dois anos, levando em 
consideração o ano-base de 2017. A chamada 
cláusula da “nação mais favorecida” [artigo I.1. do 
Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT 1994], 
da OMC, estabelece que os membros devem 
estender os mesmos benefícios e conceder 
tratamento não discriminatório a todos os demais 
membros, o que não parece ser o caso. 
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Com isso, a implementação desse acordo soa 
fortemente discriminatória. Em que pese a 
trégua temporária entre as duas potências, em 
vez de aprimorar regras comerciais horizontais, 
caminhamos a passos largos na direção do 
comércio bipolar, que deverá ajudar a reeleger o 
presidente Donald Trump. O receio é que, sem 
segurança jurídica, incompleto e com pouca 
previsibilidade, o acordo entre os Estados Unidos 
e a China seja frágil, inconsistente e possa 
implodir a qualquer momento. 

A China sinalizou no fim do ano passado, 
durante a 11ª Cúpula do Brics [bloco 
econômico que reúne Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul], em Brasília, a 
intenção de realizar novos acordos com o 
Brasil. Acredita ser um caminho possível?  
Não acredito que seja possível um acordo comercial 
bilateral com a China, porque impactaria duramente 
na indústria manufatureira brasileira. A relação 
Brasil-China é imediatista, ou seja, o país vende 
grandes volumes de acordo com a necessidade 
chinesa. O caminho, nesse caso, seria uma parceria 
estratégica com uma visão de longo prazo para 
a construção de um ambiente de confiança, de 
colaboração, de investimentos conjuntos e de 
previsibilidade da exportação. Em suma, diria que 
não basta ser um país competitivo para vender, é 
preciso também construir relações diferenciadas e 
estabelecer regras que podem não ser as mesmas 
que outros países terão – o que está acontecendo 
entre os EUA e a China é um pouco isso.
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Cenário brasileiro

Fonte: Ministério da Economia, dados de 2019

Os Estados Unidos e a China, protagonistas da guerra 
comercial, são os maiores parceiros comerciais do Brasil 
[valores em US$ milhões]

Exportações  US$ 63.357,50
Importações  US$ 35.270,80
Superávit       US$ 28.086,70

Exportações  US$ 29.715,90
Importações  US$ 30.090,20
Défict             US$ 374,30

32% - Soja
24% - Petróleo
21% - Minério de ferro

11%  - Petróleo
9,6% - Produtos semimanufaturados
8,2% - Aviões
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Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, 
celebra cinco décadas de história, unindo 
arte e novas tecnologias para contribuir para 
a preservação da memória brasileira e para a 
democratização do acesso à cultura

Vanguarda audiovisual

Em 1º de fevereiro de 2020, o Museu da Imagem e do 
Som de São Paulo (MIS-SP) abriu as celebrações de 
suas cinco décadas de fundação com a exposição 
Desvendando Hilda Hilst, em homenagem a uma das 
mais prestigiadas escritoras e poetisas brasileiras. 
Com curadoria do artista visual Jurandy Valença, a 
mostra, inédita, apresentou ao público a vida e obra 
da paulista Hilda Hilst – consagrada por questionar 
os costumes da sociedade do século passado – 
por meio da combinação de conteúdo multimídia, 
incluindo narrativa em áudios originais da década de 
1970, fotografias e exibição de filmes, além da leitura 
de poemas com convidados como Camila Pitanga, 
Dudu Bertholini e Cida Moreira.

“Trazer essa pluralidade de plataformas, em 
consonância com as novas linguagens da arte 
contemporânea, é a essência que nos move 
desde a inauguração, em maio de 1970”, afirma 
Marcos Mendonça, diretor-geral do Paço das Artes, 
organização social que administra o espaço de 
exposições homônimo no centro da capital paulista 
e o Museu da Imagem e do Som. “Permitir que o 
público tenha acesso a imagens e sons que retratam 
a sociedade brasileira é contribuir para a manutenção 
da nossa memória e, em paralelo, para a difusão do 
novo que surge a cada dia.” 
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Localizado na Avenida Europa, em São Paulo, o 
MIS-SP foi inspirado no similar carioca, o Museu da 
Imagem e do Som do Rio de Janeiro, inaugurado 
cinco anos antes. Busca explorar a linguagem 
audiovisual e das artes em geral nas suas 
diferentes formas e técnicas. O prédio de quase 
4 mil m², com arquitetura minimalista, abriga mais 
de 200 mil documentos, como fotografias, filmes, 
vídeos, peças gráficas e registros sonoros, além 
de livros e periódicos. “O museu tem a função de 
arquivamento, de preservação da memória e de 
difusão de conteúdos para um público cada vez mais 
interessado em espetáculos midiáticos. A ideia é levar 
as pessoas a refletir sobre a própria subjetividade 
e ter novas experiências”, avalia Fernando Scavone, 
doutor em Ciências da Comunicação e professor da 
Universidade de São Paulo.
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Tecnologias imersivas
Nos últimos dez anos, o museu, instituição da 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 
Governo do Estado de São Paulo, recebeu cerca 
de 3 milhões de visitantes e exibiu exposições 
como Quadrinhos, que apresentou mais de 
600 revistas – entre elas a primeira aparição de 
Luluzinha (1935) e a edição nº 1 de O Pato Donald 
(1950) –; O Mundo de Tim Burton, em 2016, com 
dez filmes do cineasta, entre eles Os Fantasmas Se 
Divertem (1988) e Edward Mãos de Tesoura (1990); 
e Castelo Rá-Tim-Bum, que homenageou, em 2014, 
as duas décadas do aclamado programa infantil da 
TV Cultura.

Conectando arte a recursos tecnológicos – projeções 
ampliadas e em três dimensões, animações gráficas, 
hologramas e telas interativas –, o MIS permite ao 
visitante “interagir e se integrar com as obras de arte”. 
“Somos um espaço de vanguarda, que está em 
conexão com o mundo inteiro, que soube oferecer 
visibilidade e audiência às boas obras de arte, 
cinema, vídeo, fotografia e música, sem deixar 
de atender à documentação e conservação de 
importantes legados artísticos de imagem e som”, 
diz Mendonça.

“Trazer essa pluralidade de plataformas, em 
consonância com as novas linguagens da arte 
contemporânea, é a essência que move o MIS 
desde a inauguração, há 50 anos”
Marcos Mendonça, diretor-geral do Paço das Artes
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Marcos Mendonça, diretor-geral do Paço das Artes: “Somos 
um espaço de vanguarda que soube oferecer visibilidade às boas 
obras de arte, sem deixar de atender à documentação de legados 
artísticos de imagem e som”
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Na programação fixa, os destaques vão para 
Cinematographo, que exibe filmes mudos 
sonorizados ao vivo; Dança no MIS, que traz ao 
museu apresentações site-specific (instalações 
conectadas fisicamente a ambientes tecnológicos) 
de dança contemporânea; e Notas Contemporâneas, 
que grava depoimentos de importantes nomes do 
cenário musical brasileiro, a exemplo de Nando Reis e 
Marcos Valle, com apresentações abertas ao público. 
Já a Maratona Infantil traz, gratuitamente, oficinas 
de animação, colagem, entre outras, e espetáculos 
musicais e teatrais.

São oferecidos também cursos técnicos e práticos, 
de curta e média duração, nas áreas de cinema, 
fotografia, história da arte, áudio, vídeo e novas 
mídias. “É importante criar novos olhares não apenas 
para as obras de arte, mas também para o papel do 
museu na sociedade”, pontua Mendonça. Além das 
atividades na capital paulista, o museu, por meio 
do projeto Ponto MIS, apoia a criação de espaços 
alternativos de exibição de filmes em cidades do 
interior para promover o acesso ao cinema e a 
formação de público.
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Fernando Scavone, 
doutor em Ciências da 
Comunicação e professor da 
Universidade de São Paulo: 
“O público busca novas 
experiências que promovam 
vivência e participação”
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MIS Experience 
Em novembro de 2019, foi inaugurado o MIS 
Experience, um novo espaço no bairro Água 
Branca, em São Paulo, criado em uma parceria 
do Museu da Imagem e do Som com a TV 
Cultura. Instalada em um galpão de 2 mil m² e 
com 10 metros de pé-direito, onde funcionava 
a antiga marcenaria da emissora, a unidade 
tem a proposta de aproximar a arte do público 
com experiências imersivas e exposições 
multissensoriais. 

Um exemplo é a mostra Leonardo da Vinci – 500 
Anos de um Gênio, que possibilitou ao visitante 
conhecer a vida e o legado do artista renascentista 
por meio da combinação de conteúdo multimídia, 
como narrativa em áudio, projeções ampliadas e 
animações gráficas, com réplicas de máquinas 
desenhadas por Da Vinci. “É uma experimentação 
dessa nova linguagem. A inspiração foi o museu 
Atelier des Lumières, em Paris, que era uma antiga 
fundição e se transformou em um sucesso de público 
em Paris”, lembra Mendonça. 
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Os próximos passos do Museu da Imagem e do 
Som não incluem apenas as mostras imersivas, 
mas também a ampliação do uso de hologramas e 
a readequação do espaço para facilitar a produção 
de imagens para redes sociais, como ocorre, por 
exemplo, na versão reformulada do Museu de Arte 
Moderna de Nova York. “O público hoje busca 
experiências inovadoras que promovam vivência 
e participação. As pessoas visitavam o Museu do 
Louvre, em Paris, só para ver a Mona Lisa. Hoje é 
possível interagir com a obra por meio de sons e 
projetores. O desejo é participar de uma releitura 
da cultura”, afirma o professor da Universidade 
de São Paulo Fernando Scavone. “A tecnologia 
permite democratizar o acesso à arte. É uma 
maravilhosa maneira de vivenciar as obras sem de 
fato vê-las fisicamente”, diz Marcos Mendonça.

“O museu tem a função de arquivamento, 
de preservação da memória e de difusão de 
conteúdos para um público cada vez mais 
interessado em espetáculos midiáticos”

Fernando Scavone, doutor em Ciências da Comunicação 
e professor da Universidade de São Paulo
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Fundador da Cyrela, uma das maiores 
construtoras e incorporadoras do Brasil, Elie Horn 
fez da filantropia sua principal atividade e, agora, 
espera reunir outros bilionários dispostos a doar 
parte de suas fortunas a causas sociais

Aos 75 anos, Elie Horn ocupa três horas de sua rotina 
diária com diversas atividades físicas. “É culpa do [mal 
de] Parkinson”, diz, com o característico bom humor, 
sobre a doença que afeta o movimento dos músculos. 
A verdade é que o empresário detesta passar o tempo 
sem fazer nada. “Trabalhei desde os 19 anos cerca 
de 15 horas todos os dias, seis vezes por semana. 
Mas não me arrependo”, afirma o fundador da Cyrela, 
segunda maior incorporadora imobiliária brasileira.

O poder da doação

Le
an

d
ro

 F
o

ns
ec

a

“Somos julgados pelo nosso potencial e não 
pelos atos. Agora o próximo passo é construir 
uma cultura de doações no Brasil”
Elie Horn, fundador da Cyrela
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Conversar com “Seu Elie”, como é conhecido entre 
os funcionários do edifício construído pelo grupo 
na avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, é 
um acontecimento. “Você nunca sai da sala dele do 
mesmo jeito que entrou”, comenta um colaborador, 
citando perguntas de tom filosófico — como “Por 
que você vive?” — que o empresário costuma 
fazer aos interlocutores. “As respostas, vamos 
encontrando ao longo do nosso amadurecimento, 
mas sempre deve haver um propósito. É a conexão 
entre Deus, a eternidade, o conteúdo e a vida.  
E algo sem propósito é o caos”, reflete Horn.

Foi assim, movido pela vocação espiritual de fazer 
o bem, que Elie Horn decidiu há cinco anos aderir 
a The Giving Pledge, programa criado em 2010 por 
Bill Gates e Warren Buffett para reunir bilionários 
dispostos a doar metade da fortuna acumulada ao 
longo da vida a investimentos em causas sociais. 
Contudo, Horn foi além. Assumiu o compromisso 
de doar 60% de sua fortuna à filantropia. “Faz 
muito bem à alma, quero ser rico na eternidade. 
Somos julgados pelo nosso potencial e não pelos 
atos. Isso é muito importante. Agora o próximo 
passo é construir uma cultura de doações no 
Brasil”, afirma.

 
Entendendo o propósito

Nascido em uma família judaica em Alepo, na Síria, 
Elie Horn chegou à cidade de São Paulo em 1956. 
Começou a trabalhar com os irmãos no ramo da 
construção civil ainda adolescente. Aos 20 anos, 
fez faculdade de Direito, mas não seguiu carreira. 
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Em 1962, fundou a própria empresa: a Cyrela. A 
companhia, avaliada hoje em R$ 6,8 bilhões, tem 
mais de 3 mil colaboradores e atua em 16 estados 
brasileiros. “São mais de 200 mil famílias vivendo 
em lares que construímos. E esse número cresce 
junto com todos que acreditam e investem em 
nossa empresa”, diz Horn.  

Ao lado de Susy Horn, com quem é casado, o 
executivo busca passar os valores aprendidos 
na infância para os três filhos, Raphael, Efraim e 
Jonathan. “Comecei a filantropia em homenagem 
ao meu pai, que doou 100% dos seus recursos. 
Ele faleceu em 1982 e, então, senti o dever de 
fazer o bem para elevar sua alma ao céu. Assim, 
pude entender que o dinheiro tem uma razão 
social, que é ser doado. O dinheiro na gaveta é 
o caos. Um caos egoísta”, afirma. “Espero que a 
tradição se mantenha na minha família.

Elie Horn, fundador da Cyrela: “São mais de 200 mil famílias 
vivendo em lares que construímos. E esse número cresce junto  
com todos que acreditam e investem em nossa empresa”
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Causas e histórias

Em 2010, Horn criou o Instituto Cyrela, que apoia 
iniciativas de educação desde a primeira infância até o 
primeiro emprego. São investidos cerca de 
R$ 4 milhões por ano em projetos sociais que 
impactam mais de 10 mil pessoas. “Conseguimos 
ajudar a Alcione Albanesi”, celebra. Alcione é 
fundadora da ONG Amigos do Bem, que, desde 1993, 
apoia populações com alta vulnerabilidade social no 
sertão do Nordeste. “É uma mulher única. Atua como 
pai, mãe e avó de milhares de pessoas”, diz.

Em 2016, Horn criou o Instituto Liberta, que rastreia 
e combate a exploração sexual de crianças e 
adolescentes no Brasil. A entidade atua em projetos 
de conscientização de familiares e profissionais da 
educação básica, orientando na identificação de casos 
e no enfrentamento do problema. “Doar vai além da 
doação do dinheiro, do tempo. É, no mínimo, uma 
esperança de ajudar alguém. E o que é importante 
para nós é que Deus existe como a figura central de 
tudo”, diz Horn.  

Cultura de doação

Uma das principais missões de Elie Horn é incentivar 
outros empresários do Brasil a seguir seu exemplo. 
“O brasileiro doa muito pouco”, afirma. Alguns dados 
comprovam essa afirmação.
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Segundo o levantamento World Giving Index, 
conduzido pela entidade filantrópica britânica Charities 
Aid Foundation (CAF) — com cerca de 1,3 milhão 
de pessoas em 126 países, o Brasil ocupa a 74ª 
posição no ranking de doações, atrás de países como 
Nicarágua, Nigéria e Uzbequistão. “Falta-nos uma 
cultura de doação”, afirma o empresário.

No Brasil, o volume de doações representa cerca 
de 0,2% do PIB, segundo dados do Instituto para o 
Desenvolvimento do Investimento Social (Idis). No 
Reino Unido, esses repasses representam 0,5% do 
PIB e, nos Estados Unidos, 1,5%. “O empresário 
tem a obrigação de fazer o bem. Se conseguirmos 
convencer alguém, esse bem se multiplica.”

Ao lado de Eugenio Mattar (Localiza), Luciano 
Huck, Rubens Menin (MRV Engenharia) e João 
Araújo (Grupo Buritipar), Elie Horn lançou no ano 
passado, o Movimento Bem Maior, que pretende 
dobrar o volume de doações em relação ao PIB 
brasileiro em dez anos. “Dinheiro é para ajudar. 
A mensagem que posso dar é: ‘Faça o bem, não 
tenha vergonha, pois é algo que tem significado’. 
Pensemos em ajudar a humanidade”, afirma. “O 
importante é dar o passo do bem.”

“Doar vai além da doação do dinheiro, do 
tempo. É, no mínimo, uma esperança de  
ajudar alguém”

Elie Horn, fundador da Cyrela
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Livros de cabeceira
Destacar influências literárias é um desafio para o 
filantropo Elie Horn. De clássicos religiososa guias  
de orientação, ele aponta algumas das obras e autores 
mais inspiradores

Audaz: as 5 competências para  
construir carreiras e negócios 
inabaláveis nos dias de hoje 
Maurício Benvenutti 
 
Além de apresentar uma visão  
direta sobre o futuro de empregos,  
profissões e empresas, o livro é  
um guia prático para quem almeja se destacar em um 
ambiente de negócios cada vez mais competitivo.  

A Máscara do Mundo 
Akiva Tatz 
 
A obra revela que o mundo é uma  
máscara que esconde uma  
realidade mais profunda, que é  
opaca e, ao mesmo tempo,  
transparente. Tatz busca ajudar o 
leitor a lidar com problemas que não são 
meramente teóricos, mas relevantes em questões 
centrais da vida. 
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Esta noite a liberdade 
Dominique Lapierre e Larry Collins 
 
O livro detalha a epopeia do povo  
indiano e os acontecimentos que  
resultaram na independência da Índia  
e do Paquistão em 1947. Baseia-se na  
vida de personalidades como  
Mohandas K. Gandhi, o célebre advogado que 
empregou resistência pacífica na campanha 
para a independência da Índia do Reino Unido.

Caminho de Deus 
Moshé Chaim Luzzatto 
 
A obra do filósofo e rabino Moshé  
Chaim Luzzatto discorre sobre o  
regulamento divino do mundo e 
sobre a interação entre os Céus e  
a Terra. O autor trata de crenças básicas, como a 
existência de Deus e a sua finalidade na criação 
do mundo, entre outros temas.

Viver com inspiração 
Akiva Tatz 
 
O livro demonstra como a 
compreensão de alguns dos conceitos 
contidos no pensamento da Torá, 
inspirado nos cinco livros de Moisés, 
em especial o do judaísmo rabínico, é 
capaz de lançar luz sobre experiências 
concretas da vida. 
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Publicações

Covid-19: informações para os líderes empresariais

A PwC reúne, em uma só plataforma, informações 
essenciais e atualizadas sobre a pandemia e seus impactos 
nos negócios locais e globais. Com o que se preocupar 
agora e depois do surto? Como agir para superar os 
desafios em cada um dos aspectos do negócio?  
O website Covid-19: informações para os líderes 
empresariais analisa e sugere ações em seis frentes: 
Gestão de Crise; Cadeia de Suprimentos; Relatórios 
Financeiros e Divulgações; Tributação e Comércio 
Exterior; Gestão da Força de Trabalho; e Estratégia  
e Marca. O website traz ainda sinopses das medidas 
adotadas pelas autoridades em resposta à pandemia  
e estudos exclusivos sobre gestão de crise.

https://bit.ly/pwc_covid19
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Covid-19 Navigator

Sua empresa está preparada para gerir a crise do novo 
coronavírus? A PwC criou uma ferramenta de avaliação 
digital para ajudar os líderes empresariais a entender os 
reflexos da pandemia em seus negócios e sua capacidade 
de resposta. O Covid-19 Navigator oferece um diagnóstico 
sobre o grau de preparação nas várias frentes do negócio 
e disponibiliza recomendações personalizadas para 
enfrentar a nova e desafiadora realidade. 

https://bit.ly/pwc-covid-19-navigator

PwC’s Well-being Learning Project 

Práticas de bem-estar corporativas, aliadas ao 
comprometimento individual e a atitudes saudáveis, 
geram impacto positivo não apenas para as pessoas, mas 
também para as equipes no relacionamento com o cliente. 
Essa é uma das conclusões da PwC’s Well-being Learning 
Project: a Study of the Benefits and Impact of Employee 
Well-being, realizada em parceria com a Universidade 
do Sul da Califórnia. O estudo ouviu parceiros e 
colaboradores da PwC e apontou os três hábitos mais 
saudáveis das pessoas: a apreciação de realizações 
pessoais, o cultivo de atividades que renovam energias 
e o reconhecimento de momentos que tiveram influência 
positiva no trabalho e na vida pessoal.  

https://bit.ly/pwc_well-being
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Asset & Wealth Management Revolution 

De acordo com a pesquisa da PwC, a indústria global de 
gestão de ativos e fortunas tem voltado a atenção para a 
América Latina, onde muitos gestores de fundos enxergam 
oportunidades. O avanço do setor na região foi expressivo 
nos últimos anos, segundo o estudo, com ativos crescendo 
a 13% de CAGR (taxa de crescimento anual composta) 
depois da crise financeira global de 2008. Investidores 
institucionais, como fundos de pensão e companhias 
de seguros, serão os principais impulsionadores do 
crescimento de ativos na América Latina.    

https://bit.ly/pwc_asset_wealth_management

Global Power Strategies 

Descarbonização, descentralização e digitalização. 
Os três conceitos integram o desafio tridimensional 
que as grandes corporações têm enfrentado para 
se adaptarem à disrupção do mercado de energia 
elétrica e gás. A Global Power Strategies, da PwC, 
realizada com players nos cinco continentes, analisou 
as diferentes maneiras de atuação das organizações 
e o que será preciso para alcançar o sucesso nesta 
era de transformações. O levantamento revelou as 
cinco principais áreas de ações estratégicas: redução 
de exposição à geração de energia convencional; 
investimento em fontes renováveis; expansão de 
atividades em soluções e serviços de energia; 
desenvolvimento de instalações de inovação; e 
reestruturação e reposicionamento dos negócios  
para as oportunidades do mercado.     
 
https://bit.ly/pwc-globalpowerstrategies



Jovens empreendedores,
CEOs experientes, acionistas,

investidores. Para a PwC, 
não importa o tamanho  

do seu negócio e, sim, 
o tamanho do seu sonho.

Vamos juntos?

PwC Brasil@PwCBrasil PwC BrasilPwC Brasil @PwCBrasil
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