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Após o período mais crítico da pandemia causada 
pelo novo coronavírus e das adaptações ao 
necessário distanciamento social, governos e 
organizações esforçam-se para aperfeiçoar o que 
se convencionou chamar de “novo normal”. Os 
desafios incluem a manutenção da produtividade 
e a capacitação da força de trabalho; a busca por 
maior sustentabilidade e respeito ao meio ambiente; 
e também a luta contra as desigualdades sociais e o 
persistente racismo estrutural. 
 
A capacidade de adaptação e a resiliência corporativas 
descrevem bem Octavio de Lazari Junior, presidente do 
Bradesco — o segundo maior banco privado do Brasil, 
com mais de 30 milhões de clientes. Há 42 anos, Lazari 
Jr. abandonou o sonho de atuar profissionalmente no 
Palmeiras para iniciar uma carreira no banco como 
office boy. Na seção Perfil, ele relembra os valores 
aprendidos ainda na infância, como a solidariedade 
e a persistência, que o credenciaram à liderança da 
empresa, e diz como as organizações devem evoluir 
para um mundo novo, valorizando o aspecto humano. 
 
Na seção Opinião, Alvaro Taiar, sócio e líder da área 
de New Ventures & Innovation da PwC Brasil, e Carlos 
Gamboa, sócio-fundador da Fisher Venture Builder, 
discutem os desafios das startups em um cenário 
global de menor disponibilidade de capital e maior 
necessidade de controle de caixa. A governança 
também é um desafio para as empresas familiares, 
como mostra a seção Pesquisa. 
 
A Global NextGen Survey, da PwC, revela que a nova 
geração de executivos se sente mais preparada para 
conduzir o amadurecimento digital dos negócios da 
família. O desafio agora é conciliar essa ansiedade 
com as formas mais eficazes de fazer a “passagem 
de bastão”. 
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A visão de que não apenas governos mas também 
empresas e outras instituições têm a missão de 
construir um “novo normal” é o tema abordado na 
Entrevista, concedida pelo pesquisador Armando 
Castelar, coordenador de Economia Aplicada 
do Ibre/FGV e membro do Conselho Técnico da 
CNC. O especialista analisa como o crescimento 
da dívida pública, os novos hábitos de consumo 
e a reorganização do trabalho devem remodelar a 
responsabilidade das organizações após a pandemia. 
 
Com uma aguçada visão de mercado, capacidade 
de avaliar cenários e de antecipar tendências, 
Fernando Alves foi responsável ao longo das duas 
últimas décadas pela evolução digital da PwC Brasil 
e pelo crescimento do valor reputacional de sua 
marca no ambiente de negócios. Sua história e seu 
legado de transformação estão retratados nesta 
edição da CEO Brasil, na seção Especial, que 
também mostra como o trabalho de Alves contribuiu 
para deixar a PwC mais preparada e resiliente para 
superar momentos desafiadores. 
 
Na seção Tendência, as grandes empresas mostram 
que as iniciativas de corporate venture se apresentam 
como uma saída para o enfrentamento das barreiras 
históricas à inovação, como a burocracia e a resistência 
a novas tecnologias. E a seção Personalidade aborda 
uma dimensão profunda e humana dos desafios atuais. 
A premiada antropóloga Débora Diniz fala de temas 
como a desigualdade de gênero, a descriminalização 
do aborto e o legado da pandemia para os cidadãos, 
por meio do reconhecimento de uma interdependência 
nas relações humanas e de uma nova maneira de viver 
em sociedade. 
 
Ótima leitura! 
Equipe PwC Brasil



Octavio de Lazari Junior comanda um dos 
maiores bancos do país com a persistência e 
a visão estratégica de um “camisa 10”. Para o 
executivo, que foi de office boy a presidente e 
quase se tornou jogador de futebol profissional, 
as organizações precisam evoluir para um mundo 
novo, valorizando o aspecto humano

O armador do Bradesco
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Diferentemente de muitos garotos que sonham em 
ser jogadores de futebol, Octavio de Lazari Junior 
não almejava a posição de centroavante. “Era um 
cara com 1,82 metro de altura, corria muito e tinha 
agilidade. Mas meu negócio era armar as jogadas 
pela ponta-esquerda e fazer os gols quando 
aparecia a oportunidade”, lembra o executivo 
sobre os dias de atleta no time do Jardim Feliz, 
em Pirituba, bairro de periferia da cidade de São 
Paulo. Quatro décadas depois, ele desempenha 
uma função mais próxima à de um armador, 
comandando as estratégias e as ações de um  
dos maiores bancos do país, o Bradesco, com  
seus mais de 30 milhões de correntistas e quase 
100 mil colaboradores. 
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Conhecido na época de jogador como “o cara 
que decidia”, por causa da visão de jogo, o filho 
mais velho do jornaleiro Octavio de Lazari e da 
dona de casa Elza Meneghetti de Lazari queria ser 
profissional em seu time de coração, o Palmeiras, 
como os ídolos Zeca, Nei, Edu Bala e tantos 
outros craques da década de 1970. “Tivemos um 
treinador, Orlando, que dizia para a garotada se 
desafiar e buscar o melhor. Ele tirava dinheiro do 
bolso, dava pão com mortadela e guaraná para 
que continuássemos buscando os nossos sonhos”, 
recorda Lazari Jr. 

Essa inspiração o ajudou a conquistar uma vaga de 
meio-campista no time infantil do Palmeiras. “Foi o 
meu primeiro grande sonho”, diz. Devido à carência 
financeira da família, porém, precisou abandonar a 
carreira esportiva aos 15 anos. “Meu pai era cliente 
e amigo do sr. Alberico, gerente da agência 55 do 
Bradesco [na Lapa, bairro da zona oeste de São 
Paulo], e pediu que fizessem um teste. Tive bom 
desempenho em matemática e português. Mas 
o curioso é que me chamaram para jogar com o 
pessoal do banco num sábado. E joguei muito bem! 
Me contrataram como office boy e até hoje não sei 
se foi pelo teste ou pelo gol que fiz”, brinca Lazari Jr.     

Octavio de Lazari Junior, presidente do Bradesco 

“O Bradesco talvez tenha de ser um banco 
com menos agências, mais tecnológico, e que 
consiga, cada vez mais, usar essa tecnologia 
em prol das pessoas”



Perfil | CEO  7

Economista pós-graduado em Administração e 
Análise Financeira pela Fundação Getulio Vargas, 
em Marketing pela Universidade de São Paulo e em 
Gestão Avançada pela Fundação Dom Cabral, Lazari 
Jr. destaca a capacidade de adaptação, a resiliência 
e o senso de responsabilidade como fatores que 
contribuíram para seu crescimento no banco.  
Ao todo, soma 42 anos de trabalho no Brades 
co, passando pelos cargos de gerente, diretor 
de crédito, diretor-geral, presidente da Bradesco 
Seguros e, desde 2018, presidente do banco.  
“Sou muito coerente com o que faço. Procuro 
sempre manter uma conversa franca com o time. 
São fundamentos que aprendi desde cedo e que 
mantenho até hoje”, afirma. 

Casado há 34 anos com Silmara de Lazari, o 
executivo procura transmitir aos filhos, Renan, de 
29 anos, e Carol, de 26, valores como empatia, 
honestidade e proximidade com as pessoas. 
“Quando eram mais novos, fazia questão de 
estarmos sempre juntos, de trazer os amigos 
deles para um churrasco, para tocar violão e 
conversar sobre filmes.” Por causa de uma 
fratura na perna esquerda, Lazari Jr. joga futebol 
apenas eventualmente. Hoje, tenta encaixar na 
rotina natação, tênis, academia e a nova paixão: a 
meditação. “Tenho um lago de carpas em casa que 
ajuda a equilibrar a energia.” 

Neste depoimento à CEO Brasil, o executivo fala 
sobre os valores aprendidos na infância, como a 
resiliência e a solidariedade, episódios decisivos 
para seu crescimento profissional e reflete sobre o 
futuro do Bradesco em um cenário de pós-pandemia.



“Ninguém vive eternamente feliz. Você tem momentos 
de felicidade representados pela conquista dos 
sonhos. Estar numa organização do nível do 
Bradesco, galgar novas posições e novos cargos até 
chegar à liderança me faz sentir realizado. Tive uma 
vida simples em Pirituba. Estudava pela manhã na 
Escola Estadual Ermano Marchetti e depois ficava 
na rua brincando de empinar pipa, rodar pião e, na 
maior parte do tempo, jogando futebol. Ter uma 
televisão naquela época era raridade. ‘Volta pra casa, 
Junior, está na hora!’, escutava dona Elza, minha mãe, 
chamar todos os dias. Meu sonho era ser jogador 
de futebol. Do time do Jardim Feliz, de lá da região, 
cheguei à base do Palmeiras. Queria sempre jogar na 
ponta-esquerda porque tinha uma boa estatura e, por 
ser magro, conseguia correr muito, com agilidade, e 
bater para o gol. 

Duas pessoas foram fundamentais para a 
construção do meu caráter como pessoa e gestor. 
Uma delas foi o Orlando, meu primeiro técnico, que 
ensinou que somos capazes de realizar nossos 
sonhos. Ele dizia: ‘Procure sempre fazer algo que 
você ainda não fez. No dia em que isso acontecer, 
vai descobrir que é capaz’. Lembro como hoje 
dessas palavras. A outra inspiração foi meu pai, 
Octavio, que todos os dias acordava às 4 da 
manhã para trazer o sustento da família. Quando 
fiz 15 anos, estávamos passando por uma situação 
financeira difícil e ele me disse que eu teria de ajudar 
em casa e aos meus dois irmãos mais novos. 
 
Meu pai era cliente e amigo do sr. Alberico, gerente 
da Agência 55 do Bradesco, e pediu a ele que 
fizessem um teste comigo. Tive bom desempenho 
em matemática e português. Mas o curioso é que me 
chamaram para jogar com o pessoal do banco num 
sábado. E joguei muito bem! 
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1978
Inicia a jornada  

profissional como office 
boy na Agência 55 

1998
Octavio Lazari Junior é 

nomeado diretor de crédito 
do banco

1986
Assume o cargo de assessor 
da diretoria regional do 
Bradesco aos 23 anos

2009
Promovido a diretor 
departamental

2012
Eleito diretor  

executivo adjunto

 Uma cronologia
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2015
Promovido a diretor 
executivo gerente

2017
Assume o comando da 

Bradesco Seguros

2018
Torna-se presidente 
do Bradesco
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“Temos uma cultura que supervaloriza a 
máquina, acredito que esteja na hora de 
repensarmos isso. O futuro é humano”

Me contrataram como office boy e, até hoje, não 
sei se foi pelo teste ou pelo gol que fiz. Era 18 de 
setembro de 1978. Assim começou minha trajetória 
no Bradesco.”

 
O que é ser bancário

“Comecei como ‘contínuo’ [função de office boy] e 
também no descarregamento de caminhões que 
chegavam com a papelada necessária para o dia 
a dia. Estudava à noite e aos sábados continuava 
jogando futebol com o pessoal da agência. O banco 
foi me oferecendo inúmeras oportunidades. Com 23 
anos, assumi o cargo de assessor da diretoria regional 
e, um ano depois, fui promovido a gerente-geral de 
uma agência na Vila dos Remédios, em São Paulo. 
Fui gerente em diversas agências até virar diretor de 
crédito do Bradesco. Foi uma guinada de 180 graus 
na carreira, porque saí de uma área comercial, em 
que estava há alguns anos, para me reinventar como 
executivo de análise de crédito. 
 
É por isso que digo que temos de ter a capacidade 
de nos adaptar rapidamente aos acontecimentos, 
sermos resilientes, mas com senso de 
responsabilidade, e sermos francos nas conversas 
com os times. Tive a oportunidade ainda de ser 
diretor estatutário, um sonho para muitas pessoas, 
diretor-geral de todas as agências, e presidente 
da Bradesco Seguros, uma companhia gigantesca, 
que representa cerca de 30% do resultado do 
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grupo. E, então, no fim de 2017, ouvi do Trabuco 
[Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho 
de Administração do Bradesco] que assumiria a 
presidência do Bradesco no ano seguinte. O maior 
sonho de todos.  
O bacana dessa jornada foi juntar os dois lados 
do negócio; não era um homem frio na análise 
dos números. Pude aprender a conversar com 
o cliente e entender suas necessidades. Lembro 
de um senhor que queria construir um porto de 
descarregamento de mercadorias após uma 
enchente que destruiu parte de Santa Catarina  
em 1990. Fiquei duas horas conversando com ele. 
E, por fim, falei que iríamos realizar a operação. 

Em janeiro deste ano, 30 anos depois, esse cliente 
voltou com os dois filhos: ‘Octavio, antes de eu 
morrer, queria que eles soubessem quem foi que nos 
ajudou a ter o que temos hoje’. Esse episódio ilustra 
a minha admiração por esta carreira de bancário, 
que é ser um realizador de sonhos, poder ajudar as 
pessoas a construir histórias de superação.” 

“Temos de ter a capacidade de nos adaptar 
rapidamente aos acontecimentos, sermos 
resilientes, mas com senso de responsabilidade, 
e sermos francos nas conversas com os times”

Octavio de Lazari Junior, presidente do Bradesco



Referência 
Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de 
Administração do Bradesco. “Pelo seu exemplo de liderança 
e resiliência.”  

Paixão 
Tênis. “Gosto de treinar à noite quando consigo tempo.  
É saudável e ajuda a colocar as ideias em harmonia.”

Uma meta 
Aprender a meditar. “É essencial acalmar a mente e ter a 
chance de se conectar com a subjetividade.”

Um livro 
Sapiens: Uma Breve História da Humanidade, de Yuval 
Harari. “Fala sobre o progresso da humanidade e chama a 
atenção para as consequências dos avanços científicos.”

Um lugar 
Alphaville. “Um bairro tranquilo, próximo ao 
agito de São Paulo.”
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Hora de repensar

“Entendo que esse sentimento de solidariedade e 
de responsabilidade social é fundamental para os 
líderes empresariais. E ainda mais agora, diante 
dos desafios da pandemia de Covid-19. Quando 
a turbulência começou, reuni a cúpula para falar 
que o ‘poder teria de emanar da liderança’, não 
poderíamos deixar os times desorientados na ponta. 
A mensagem tinha de ser clara e cada um de nós 
teria de tomar as decisões necessárias para manter 
a operação e a saúde das pessoas. 
 
Conseguimos colocar em home office 92% da 
nossa força de trabalho administrativa e 52% dos 
profissionais das agências bancárias. 

Um grande legado desta pandemia foi a 
oportunidade de unir os três grandes bancos 
privados do país [Bradesco, Itaú e Santander] em 
torno de uma doação para ajudar as pessoas mais 
afetadas pela crise. Ao lado de Candido Bracher 
e de Sergio Rial, doamos ao Ministério da Saúde 
cerca de 5 milhões de testes para Covid-19. Ficou 
claro que somos concorrentes, mas não adversários. 
Vivemos um momento de transição cultural, e o novo 
coronavírus talvez esteja colocando em xeque todas 
as verdades absolutas, desenvolvidas pela sociedade 
industrial, como a do humano buscar se equiparar 
a uma máquina perfeita. Temos uma cultura que 
supervaloriza a máquina, acredito que esteja na hora 
de repensarmos isso. O futuro é humano.”
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“O contato com os clientes tem de ser mais 
bem dimensionado e voltado para o one to 
one, uma vez que as pessoas são diferentes, 
com necessidades e desejos distintos” 



Metamorfose

“No futuro pós-Covid, não será mais possível 
fazermos mudanças pontuais em nossas 
empresas e esperarmos que elas operem uma 
metamorfose. Não podemos mais ser lagartas 
altamente tecnológicas. Teremos de aprender 
a fazer um movimento de transformação, 
preservando as ‘células imaginais’ [células que 
sobrevivem ao processo de metamorfose da 
lagarta], para nos tornarmos algo mais evoluído, 
assim como a borboleta, nesse novo mundo 
que teremos. Há um livro interessante chamado 
Tornando-se Imaginal, de Thomas Rudnick, que 
mostra como a natureza nos ensina a fazer essa 
transição dos sistemas vivos. 

O Bradesco talvez tenha de ser um banco com 
menos agências, mais tecnológico, e que consiga, 
cada vez mais, usar essa tecnologia em prol das 
pessoas. O contato com os clientes tem de ser 
mais bem dimensionado e voltado para o one to 
one, uma vez que as pessoas são diferentes, com 
necessidades e desejos distintos. Notamos que, 
com o isolamento social, a utilização de canais 
digitais está atingindo cerca de 70 mil acessos 
simultâneos por minuto. Fechamos 74 milhões de 
transações em um único dia [dados de 07/05/2020]. 
Isso significa 20% mais do que tivemos em 
transações no Natal, por exemplo. Isso representa 
um enorme boom. É um processo de transformação 
e resiliência de todos nós, pessoas e empresas. 
Temos muito trabalho pela frente.”
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Com a crise econômica causada pelo novo 
coronavírus, o modelo de criação de negócios 
disruptivos, baseado no uso abundante de capital 
de risco e na estratégia de crescimento acelerado, 
começa a dar espaço a modelos de governança e 
gestão de caixa mais sustentáveis

Desde o início de 2018, quando a 99 se tornou o primeiro 
unicórnio brasileiro ao ser comprada pela chinesa Didi 
Chuxing, o ecossistema nacional de startups passou por 
transformações e por um vertiginoso crescimento, com 
mais 11 organizações chegando ao seleto grupo  
de empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão.  
Na economia pós-Covid-19, a tendência é que diminua 
a velocidade com que esse tipo de negócio alcança 
o patamar “mitológico”, segundo o relatório anual 
Unicórnios, da consultoria Fisher Venture Builder.  
Essa, contudo, não é necessariamente uma notícia 
negativa para o setor: o ritmo de expansão deve dar lugar 
a um modelo de crescimento em que a governança e a 
gestão de caixa mais responsável estarão no centro do 
ecossistema dessas organizações. 

No contexto nacional, a maior pressão por resiliência 
financeira é reflexo, entre outros fatores, da menor 
disponibilidade de venture capital frente à crise causada 
pelo novo coronavírus — apesar de novas modalidades 
de crédito ganharem corpo no país, como venture 
debt — e da desvalorização do real em relação ao dólar 
americano. O cenário não apenas torna mais distante 
para muitas startups o sonho de se tornar um unicórnio 
como também cobra dessas organizações estratégias de 
negócios mais sustentáveis — ajustes que têm potencial 
de tornar mais dinâmicas e eficientes as relações entre as 
startups e as grandes empresas em busca de inovação.

Unicórnios sob pressão

Opinião | CEO 15



Opinião | CEO 16

De acordo com o relatório da Fisher, há mais de 12.800 
startups no país — das quais 12 são unicórnios (0,09%), 
sendo três de capital aberto e nove de capital fechado, 
que valem cerca de US$ 42 bilhões. Para traçar um 
panorama sobre os desafios e oportunidades do setor 
e analisar o “novo normal” das startups, a CEO Brasil 
convidou Carlos Gamboa, sócio fundador da Fisher 
Venture Builder, e Alvaro Taiar, sócio e líder de New 
Ventures & Innovation da PwC Brasil.  

Alvaro Taiar, sócio e líder da área de New Ventures & Innovation 
da PwC Brasil
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Quais as principais mudanças no ecossistema de 
startups pós-pandemia? Quais os caminhos para 
adequação ao “novo normal”?

Carlos Gamboa: O ser humano vai convergir, em algum 
tempo, para fazer mais ou menos as mesmas coisas 
que fazia antes da pandemia. Transpondo isso para 
um cenário de companhias e de startups, acredito que 
situações e problemas que antes eram empurrados para 
debaixo do tapete serão vistos com a seriedade devida. 
Muitas empresas, por exemplo, lidaram com problemas 
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Carlos Gamboa, sócio-fundador da Fisher Venture Builder 
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em seus planos de contingência quando precisaram 
migrar para o trabalho remoto. Na minha visão, o “novo 
normal” talvez seja menos uma mudança radical e mais 
uma adequação a protocolos e planos de contingência 
de riscos. E isso tem efeito na adoção de soluções 
tecnológicas, impactando principalmente a automação 
de processos. As startups, naturalmente, estavam mais 
bem configuradas para atuar dessa forma. 

Alvaro Taiar: Há um aprendizado com o 
investimento sequencial nas startups, com a grande 
valorização entre um round e outro de captação. 
Num primeiro momento, a empresa valia no 
mercado US$ 100 milhões, no round seguinte  
US$ 300 milhões, US$ 600 milhões e depois, 
em poucos meses, alcançava US$ 1 bilhão em 
resposta a seu rápido crescimento de receita — 
mas que estava, em alguns casos, desconectado 
da capacidade de rentabilizar esses clientes. 
Era muito mais uma trend de “eu quero investir 
nessa empresa agora, pois estará mais cara mais 
adiante”. Embora houvesse essa avidez no mercado, 
percebeu-se que os investidores já estavam 
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mais cautelosos antes da pandemia. Não que as 
empresas tenham deixado de ser interessantes – 
continuam, mas as avaliações dos investimentos 
passaram a ser mais criteriosas, com reflexos 
na velocidade de crescimento de seus valuations 
e com a perspectiva de a empresa gerar lucro 
e caixa. Então, percebemos que já existia um 
aprendizado de mercado e uma tendência que não 
teve relação direta, num primeiro momento, com 
essa crise causada pelo novo coronavírus, mas 
que pode ter sido consolidada pela crise. Contudo, 
sou otimista em relação à perspectiva desse “novo 
normal”. Com os juros mais baixos no mundo 
todo e também no Brasil e com maior procura 
por investimentos alternativos, entre os quais se 
inclui o venture capital, haverá, certamente, uma 
continuidade de valorização das empresas com 
operações e serviços digitais e disruptivos, só que 
os critérios para selecionar as vencedoras já está 
mais ponderado.

As startups estão sob forte pressão por 
maturidade financeira, inclusive no Brasil. Quais 
são os nossos principais desafios? 

Carlos Gamboa: Havia um fluxo de recursos 
muito grande para investimentos. Vivíamos um bull 
market com investimentos crescentes e, nesses 
momentos, muitas vezes os processos de seleção 
e validação são flexibilizados. O dinheiro fluía para 
projetos que, em alguns casos, não tinham pilares 
de rentabilidade e execução comprovados. Em um 
cenário de pandemia, a sustentabilidade financeira 
vem à tona porque existe a necessidade de se 
reorganizar e preparar a saída para o pós-crise. 
As startups são, assim, cobradas por uma gestão 
mais organizada e por ritos mais bem definidos. 
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Os excessos pré-crise vão ser repensados e 
o investidor, com certeza, vai demandar uma 
validação mais assertiva antes de realizar aportes. 

Alvaro Taiar: O próprio relatório Unicórnios, da Fisher, 
mostra um cenário de redução dos investimentos 
que vêm do exterior no início da crise da Covid-19. E 
as empresas que contavam com novos rounds de 
investimento tiveram de administrar seu caixa até essa 
turbulência passar, para não ficarem dependentes de 
recursos de crédito. Além disso, o país tem questões, 
como o “custo Brasil”, os riscos fiscais, a expectativa 
de reformas e um excesso de judicialização, que 
precisam ser tratadas. Acredito, porém, que o dinheiro 
voltará depois da pandemia — pois, mesmo com 
esses desafios, o tamanho do mercado brasileiro 
é muito atrativo para empresas com soluções 
que buscam escala através do digital e com a 
desvalorização da nossa moeda os nossos ativos 
voltam a ficar atraentes para investidores estrangeiros. 
Além disso o brasileiro está aprendendo a investir em 
startups através do venture capital e também como 
investidor-anjo nos níveis mais iniciais das empresas.  

Esse contexto pode tornar os unicórnios mais raros?

Carlos Gamboa: A jornada será mais minuciosa 
e as startups terão de comprovar mais solidez 
para receber investimentos. Aquele modelo de 
crescimento com custos de marketing elevados, 
muito investimento em aquisição de clientes e 
retorno só no final vai ser questionado. Será 
importante a figura do camelo, aquela startup que 
faz uso responsável do dinheiro, seja através da 
geração de receita incremental, seja através do uso 
mais consciente. Com isso, pode ser que o ciclo 
para se tornar unicórnio — que hoje leva em média 
sete anos — se alargue um pouco.
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Alvaro Taiar: A principal característica de uma 
startup é ter um modelo de negócios adaptável às 
intempéries do mercado. Ser ágil faz parte de sua 
cultura organizacional. E essa natureza deve se 
manter no futuro para que as empresas cheguem à 
sustentabilidade. Continuarão nascendo unicórnios 
todos os anos em diversos lugares. Mas talvez 
haja mudanças no pensamento empresarial, mais 
voltado para o lucro ou para a segurança de 
caixa, uma vez que podem surgir novas crises. 
Poderemos dar outras nomenclaturas, como zebra 
ou camelo, mas essas startups com crescimento 
acelerado e modelos de negócios inovadores 
continuarão atraindo dinheiro de venture capital  
e de investidores. Acredito que o que deixará  
de existir são unicórnios com modelos com  
riscos elevados. 

E as startups que já são unicórnios, elas também 
sentem essa pressão do mercado?

Carlos Gamboa: Tem unicórnio que vai perder 
chifre. A maré desce e a gente vê o que está 
abaixo do nível do mar. Quem tinha um chifre 
postiço poderá ver o chifre cair. As startups que 
apresentaram um crescimento insustentável, 
baseado em rodadas de investimento consecutivas, 
em valuations crescentes e com uma promessa 
muito grande para o futuro, normalmente caem 
nesse momento, são mais frágeis em relação  
às crises.

Alvaro Taiar: Uma startup tem foco total em 
marketing e no crescimento das vendas, mas em 
algum momento precisa assegurar a estabilidade 
do negócio. Entretanto, quando atingem um 
determinado tamanho, como é o caso dos 
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unicórnios, faz-se necessário investir mais em 
controle de fluxo de caixa e também em segurança 
digital — já que uma empresa sem caixa corre o 
risco de quebrar e a que estiver sujeita a fraudes 
fica com a imagem manchada perante os clientes. 
A pandemia ensinou que os unicórnios precisam 
estar preparados para o momento de vacas 
magras, com uma estrutura de controle robusta, 
mantendo a cultura organizacional de criatividade 
e de rápida transformação.

E quais os maiores impactos para as startups em 
relação ao novo perfil de consumo que emerge  
pós-coronavírus? 

Carlos Gamboa: A adoção do digital foi 
acentuada em todas as gerações. Das pessoas 
mais velhas, que eram mais resistentes, à 
geração mais jovem, que já era proficiente 
tecnologicamente e acelerou esse processo. Esse 
letramento digital impacta não apenas o formato 
de consumo mas também uma geração que será 
mais capacitada para construir e entregar produtos 
digitais. Para os negócios, isso significa que os 
ciclos de vida dos produtos serão ainda mais 
curtos. Se antes esses ciclos eram de 50 anos e, 
atualmente, duram em média 10 anos, veremos 
uma aceleração dessa dinâmica com gerações 
cada vez mais digitais. 

Alvaro Taiar: Alguns rounds de investimento 
foram postergados, mas, apesar da crise não 
ter passado, já comecamos a ver a volta do 
interesse, mesmo que a economia não esteja 
tão aquecida. A crise tornou muito claro que os 
modelos de negócios digitais serão os vencedores. 
Os investimentos e as oportunidades dos IPOs 
voltarão mais cedo do que esperávamos no início 
da crise.
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Quais são os segmentos mais enfraquecidos e os 
mais fortalecidos pela crise?

Carlos Gamboa: O setor de educação digital 
sai muito fortalecido; o setor de automação 
de processos e tudo que for relacionado à 
redução de custos também. Outro setor que 
cresce muito é o de saúde: telemedicina, 
controle e monitoramento de pandemias, custos 
hospitalares e controle de pacientes são alguns 
dos campeões. Esses setores tiveram agora 
um catalisador muito grande, e as barreiras de 
adoção que seguravam o crescimento dessas 
startups — e consequentemente reduziam seu 
valuation potencial — foram derrubadas. 

Alvaro Taiar: Há muitas áreas que estão 
dando certo nesta nova economia. O segmento 
das fintechs, por exemplo, é o que tem mais 
unicórnios no mundo. O Brasil é muito forte em 
agricultura e, com isso, temos um potencial 
gigantesco para o crescimento de agritechs por 
meio da venda de soluções aplicáveis no mundo 
inteiro. Outras áreas pujantes são as de saúde — 
com o crescimento acelerado de healthtechs —, 
educação on-line e obviamente o e-commerce, já 
que muitos consumidores foram atrás dos canais 
digitais devido às medidas de isolamento mas 
se acostumaram com suas vantagens. Entre os 
setores que estão sofrendo mais com a crise está 
o de turismo, mas que certamente voltará no pós-
crise e também se beneficiará do canal digital, 
por exemplo, por meio da maior customização 
das experiências.
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O que muda na relação entre startups e grandes 
corporações em busca de inovação? Novas 
oportunidades poderão surgir no mercado?  

Carlos Gamboa: Sim. E esse é mais um motivo 
pelo qual as startups devem buscar a capacitação, 
melhorar seus processos e sua diligência 
financeira. As grandes organizações buscam 
construir programas de inovação que ofereçam 
resultados factíveis. Processos como a inovação 
aberta, em que os problemas são identificados e 
depois a melhor solução é procurada no mercado, 
são exemplos de como efetivamente reduzir as 
dores das grandes empresas através das startups. 

Alvaro Taiar: Empresas que eram tímidas em 
digitalização precisaram acelerar o relacionamento 
digital com seus clientes — não apenas em 
relação a um serviço ou produto digital mas 
também em análise de dados e inteligência 
artificial — para poder ter um serviço mais 
customizado e orientado por algoritmos. Nesse 
sentido, acreditamos que vai crescer ainda mais 
o corporate venture, no qual as corporações 
investem, criam parcerias ou mesmo adquirem 
startups para que seus grupos econômicos 
mantenham a relevância no novo mercado.

Unicórnios sob pressão
Com ritmo de crescimento acelerado, startups 
brasileiras, como a Gympass, precisam passar por 
processos meticulosos de avaliação do negócio 
para assegurar novos aportes de capital, manter 
a sustentabilidade financeira e atingir o sonhado 
US$ 1 bilhão de valor de mercado
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Uma startup pode nascer sem recursos e, em 
pouco tempo, alcançar um valor de mercado 
acima de US$ 1 bilhão. Mas os casos são tão 
raros que, ao atingir o topo, a empresa ganha o 
status mitológico de “unicórnio”. “É uma jornada 
complexa. A empresa precisa abrigar o propósito 
de encontrar soluções digitais que façam brilhar 
os olhos das pessoas e, ao mesmo tempo, ter 
resiliência para se reinventarem no ritmo imposto 
pelos novos padrões de consumo. O time precisa 
ser muito bom e com diversidade de pensamento 
para que surjam oportunidades de produtos 
globais”, analisa Alvaro Taiar, sócio e líder da área 
de New Ventures & Innovation da PwC Brasil. 

A jornada para que uma startup consiga chamar 
a atenção e ser captada pelo radar dos grandes 
investidores leva em média sete anos, segundo o 
levantamento Unicórnios, da Fisher Venture Builder. 
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Foi assim com a Gympass — plataforma fundada 
em 2012 no Brasil que conecta os funcionários de 
seus clientes corporativos a uma rede de 55 mil 
academias em 14 países —, que recebeu no ano 
passado um aporte de US$ 300 milhões. “Eles 
vieram pivotando seu modelo de negócios para  
se adaptarem ao mercado em transformação.  
Essa natureza, certamente, atrai novos 
investimentos locais e internacionais”, pontua Taiar. 

A injeção rápida de recursos traz, por outro 
lado, novos participantes para o negócio e novas 
exigências a serem cumpridas, mas também 
um time de especialistas, entre investidores e 
parceiros, para colaborar com o amadurecimento 
da empresa. 

Segundo Frederico Carvalho, operating principal 
na América Latina da General Atlantic, fundo global 
de private equity que tem o Gympass e outras 120 
empresas no portfólio, essa mudança de status 
exige equipes de gestão de qualidade e modelos 
de negócios escaláveis com base na tecnologia. 

“Buscamos oportunidades de crescimento não 
vinculadas ao comportamento do PIB brasileiro. 
Isso significa empresas disruptivas, jovens, 
modernas, tentando fazer coisas de maneiras 
novas e proporcionando uma experiência diferente 
ao usuário”, afirma Carvalho, em depoimento ao 
relatório da Fisher.

 



A nova geração de executivos acredita estar mais 
preparada para conduzir o amadurecimento digital 
de suas empresas familiares, aponta a Global 
NextGen Survey, da PwC. O desafio agora é 
conciliar essa ambição com formas mais eficazes 
de fazer a “passagem de bastão”, sob o risco de 
perder talentos empreendedores

Líderes da transformação
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“Somos agentes de mudança.” Esse é o recado 
dos futuros líderes de empresas familiares em todo 
o mundo, segundo a Global NextGen Survey, da 
PwC, que ouviu 956 jovens executivos em 69 países, 
incluindo o Brasil, entre junho e setembro de 2019.  
A pesquisa mostra que os entrevistados acreditam  
ter as competências necessárias para conduzir  
o amadurecimento digital de suas empresas.  
“Essa confiança vem da capacidade de entender os 
processos disruptivos e as necessidades de uma 
comunicação mais rápida. São nativos digitais”, 
afirma Carlos Mendonça, sócio e líder de Serviços 
para Empresas Familiares da PwC Brasil.

Quase todos os nextgens (90%) afirmam ter uma 
estratégia de negócios adequada à era digital e 64% 
acreditam que possam agregar valor para assegurar 
que as transformações ocorram em suas empresas. 
“Com a pandemia de Covid-19, os jovens passaram a 
ser ainda mais ouvidos e suas decisões começaram 
a ser legitimadas. É imperativo que as organizações 
continuem inovando e reinventando seus processos 
para se manterem relevantes”, analisa Mendonça.
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Essa visão é compartilhada por empresas que estão 
vivenciando o desafio de transformar seus modelos 
de negócios e abrir espaço para as novas gerações 
da família fundadora. “O mundo digital dos próximos 
cinco anos veio em menos de quatro meses. Se não 
estivéssemos abertos a ouvir a nova geração e criar 
relações diferentes com os clientes e fornecedores, 
não teríamos sobrevivido”, diz Francisco Hirota,  
CEO do Hirota Supermercados, rede com 41 lojas em 
São Paulo e faturamento anual de R$ 500 milhões. 

O grupo já vinha passando por um processo de 
modernização, com uma forte aposta no modelo de 
supermercado de vizinhança — lojas enxutas, com 
sortimento menor de produtos, que buscam atender 
um novo perfil de consumidor, mais interessado 
em visitas pontuais do que em fazer as “compras 
do mês”. Desde 2016, foram inauguradas 24 lojas 
da rede Hirota Food Express, e a expectativa é 
que 50 novos estabelecimentos sejam abertos 
nos próximos dois anos. Durante a pandemia, o 
Hirota Supermercados passou a fazer vistorias dos 
produtos por aplicativos de foto e videoconferência  
e aprimorou os serviços de e-commerce por meio  
de parcerias com startups de entregas, como Rappi 
e iFood. 

O desafio da transição

A Global NextGen, porém, revela o outro lado da 
moeda: embora demonstre comprometimento 
com a mudança, a nova geração de executivos 
ainda se sente limitada em relação ao seu papel 
de impulsionar os negócios da família. “O desafio 
dos mais experientes é compreender essa ambição 
e encontrar maneiras mais eficazes de ajudar os 
nextgens a fazer a transição para uma posição de 
liderança”, afirma Mendonça.
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Francisco Hirota, CEO do Hirota Supermercados: “É preciso 
saber liderar as pessoas pelo exemplo e pelo convencimento”

Os futuros líderes se reconhecem em quatro perfis 
profissionais dentro das empresas familiares. 
Na pesquisa da PwC, 39% dos entrevistados 
brasileiros (ante 46% em nível global) afirmam ser 
transformadores – pretendem liderar, de ponta a 
ponta, mudanças digitais da empresa; 26% se dizem 
guardiões (29% no mundo), ou seja, executivos 
que aspiram a cargos de governança para manter 
a tradição e os relacionamentos empresariais; 20% 
(11% no mundo) se consideram intraempreendedores, 
que devem provar seu valor antes de apresentar 
ideias disruptivas nas organizações; e 21% dos 
brasileiros herdeiros de grandes empresas são 
empreendedores, ou seja, escolheram começar 
um negócio fora da família. Esse resultado é mais 
que o dobro da média global, de 8%. “Esse perfil 
de nextgen enfrenta dificuldades para se adaptar 
a negócios que, muitas vezes, são seculares e 
possuem padrões de governança já sedimentados. 
Assim, sentem a necessidade de construir a própria 
trajetória”, pontua Mendonça. 
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Alexandre Frankel, CEO da Vitacon: “As empresas familiares 
têm uma carga sentimental e, muitas vezes, maior resistência às 
transformações necessárias para este novo ambiente digital”

Caminho próprio

O engenheiro Alexandre Lafer Frankel, da família Lafer, 
uma das fundadoras da Klabin – maior produtora e 
exportadora de papéis para embalagens do país –, é 
um exemplo desse quarto perfil de líder que busca 
criar um negócio do zero. “Criei uma empresa de 
entretenimento digital, a Banana Games, aos 17 anos 
[1995]. Fizemos o Show do Milhão [game baseado 
no programa de TV do SBT] e uma série de projetos 
para grandes corporações. Quando vendi a empresa, 
pensei muito se deveria migrar para o negócio da 
família ou não”, lembra Frankel. 

Em 2009, aos 31 anos, o executivo decidiu fundar 
a Vitacon, uma construtech [empresa de tecnologia 
do setor de construção civil] especializada em 
apartamentos compactos em São Paulo. “Percebo 
que as empresas familiares têm uma carga 
sentimental e, muitas vezes, maior resistência às 
transformações necessárias para este novo ambiente 
digital. Embora estejamos na primeira geração, 
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Ambição de liderança

Brasil Global

Função de  
governança

40% 15%

Acionista  
majoritário

37% 29%

Acionista  
minoritário

33% 19%

Diretor  
executivo

20% 41%

Diretor não  
executivo

10% 15%

Fonte: Pesquisa Global NextGen 2019, PwC

pretendo organizar a empresa para a próxima 
geração enfrentar menos turbulência e, por meio de 
um plano de sucessão, permitir que os herdeiros 
ganhem experiência para tomar decisões e liberdade 
para empreender”, diz Frankel. 

Onde os nextgens desejam atuar daqui a  
cinco anos?
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Agregando valor

Brasil Global

Gestão financeira 70% 57%

Liderança 57% 71%

Solução de  
problemas

57% 72%

Fonte: Pesquisa Global NextGen 2019, PwC

Preparação dos nextgens

Em algumas empresas familiares pode haver 
até três gerações trabalhando juntas. Entre as 
principais barreiras para o avanço da próxima 
geração de líderes brasileiros, segundo a Global 
NextGen, estão a falta de conhecimento de gestão 
(71%), as regras tradicionais de governança (59%) e 
a ausência de experiência fora da empresa familiar 
(55%). “Os executivos mais experientes precisam 
abraçar o espírito empreendedor e entender que 
o pós-crise pede uma atuação conjunta das 
gerações”, diz Mendonça. 

A pesquisa mostra ainda que, para 62% dos 
brasileiros, a complexidade da estrutura 
organizacional e a resistência da geração atual às 
mudanças são outros obstáculos a ser vencidos 
nos próximos cinco anos. Segundo a edição 

Três competências essenciais para liderar os 
negócios familiares, segundo os nextgens



de 2018 da Pesquisa Global sobre Empresas 
Familiares, também da PwC, apenas 21% das 
empresas brasileiras têm um plano formal de 
transição de cargos, 33% têm planos informais e 
44% não têm plano algum.

Para o sócio da PwC Brasil, a sucessão entre 
gerações precisa levar três aspectos em 
consideração. O primeiro passo é compreender  
o interesse do membro da família no negócio.  
“Ele não deveria nascer com a obrigação de 
trabalhar com a família”, diz Mendonça. Além disso, 
é preciso pensar na preparação para a entrada 
no negócio com regras de sucessão menos 
rígidas, uma vez que “o excesso de cobrança pode 
contribuir para a evasão desse talento para outro 
negócio”. E, por fim, manter uma comunicação 
mais clara com todos os aspirantes sobre a 
situação e os desafios futuros da empresa. 

“Essa nova geração tem uma resiliência baixa e 
pode não possuir o mesmo carisma da fundadora. 
Por isso, muitas vezes, o caminho das pedras seria 
começar a contribuir como agentes de mudança 
em um conselho ou cargo menos executivo”, 
afirma Alexandre Frankel. “Na hora de abrir espaço, 
devem ser criadas pequenas organizações dentro 
da empresa, como startups, que permitam uma 
‘licença poética’ empreendedora. Seriam espaços 
onde essa geração teria liberdade para colocar sua 
visão em prática sem uma grande interferência da 
empresa original”, diz o CEO da Vitacon.

Para Francisco Hirota, que conduz um plano de 
oito anos para a sucessão de gerações no Hirota 
Supermercados, habilidades como versatilidade 
e inteligência emocional figuram entre as mais 
necessárias para o desenvolvimento de um líder. 
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“É preciso saber liderar as pessoas pelo exemplo 
e pelo convencimento. Respeito e empatia 
não se ensinam nas faculdades, isso precisa 
ser desenvolvido ao longo da formação desse 
indivíduo. O desejo de inovar e empreender deve 
sempre vir embasado nos valores aprendidos 
dentro de casa e aplicados na empresa. No nosso 
caso, os pilares fé, família, escola e trabalho 
nortearam os fundadores, meus pais, a minha 
geração e, agora, os nossos filhos”, afirma.

“Administrar uma empresa familiar exige equilíbrio 
entre os imperativos do negócio, os vínculos 
emocionais e os valores pessoais da família. Essa 
sincronicidade é possível quando a família está 
unida por meio de uma estrutura com processos e 
fases bem definidos e, sobretudo, transparentes”, 
diz Mendonça.
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Carlos Mendonça, sócio e líder de Serviços para Empresas 
Familiares da PwC Brasil: “Administrar uma empresa familiar 
exige equilíbrio entre os imperativos do negócio, os vínculos 
emocionais e os valores pessoais da família”



Fatores como o crescimento da dívida 
pública, a menor coesão social, os novos 
hábitos de consumo e a reorganização  
do trabalho dão às empresas — e não  
apenas aos governos — a oportunidade  
de construir o “novo normal” após a 
pandemia de Covid-19

Na década de 1980, muito antes de convivermos 
com o novo coronavírus e seus desdobramentos, o 
filósofo norte-americano Charles E. Scott passou a 
analisar como os padrões de normalidade orientam 
os valores e a vida em sociedade. Para o professor 

Uma nova agenda 
corporativa
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Armando Castelar, coordenador de Economia 
Aplicada do Ibre/FGV e membro do Conselho 
Técnico da CNC

“A classe empresarial tem espaço para 
construir uma agenda que agrupe, discuta 
ideias e valorize as boas experiências” 



da Universidade de Vanderbilt, nos Estados 
Unidos, a palavra “normal” tem o poder de transitar 
rapidamente da descrição de algo para a prescrição. 
O normal, diretamente ligado à coerência e à 
organização social, é o oposto do “anormal”, palavra 
que marginaliza os que não se enquadram na norma. 

Essa pode ser uma das explicações para o fato de 
a expressão “novo normal” ainda ser, para muitos, 
sinônimo de ansiedade e desconforto. As incertezas 
sobre o futuro após a pandemia de Covid-19 crescem 
à medida que o vírus se espalha ao redor do globo, 
com impactos imprevisíveis em setores inteiros da 
economia, na solvência de empresas e governos e 
no modo de vida das pessoas. Por outro lado, esse 
novo cenário também abre caminho para soluções 
“anormais”, totalmente novas ou que caminhavam a 
passos lentos em um mundo ainda enraizado em 
antigos padrões.

Para o pesquisador Armando Castelar, esses 
choques sistêmicos e o tamanho do esforço 
necessário para a reconstrução no pós-crise 
traduzem-se em oportunidades para organizações 
e líderes de negócios no Brasil que vão muito além 
da adoção do trabalho remoto em larga escala. “A 
classe empresarial, principalmente as grandes 
empresas, tem espaço para construir uma agenda 
que agrupe, discuta ideias e valorize as boas 
experiências de outros países”, diz. 

Em entrevista à CEO Brasil, Castelar, Ph.D. em 
economia pela Universidade de Berkeley, coordenador 
de Economia Aplicada do Ibre/FGV e membro do 
Conselho Técnico da CNC, fala sobre suas impressões 
e expectativas para o mundo pós-pandemia.  
Para ele, impactos da crise na geopolítica, no modelo 
de ocupação das cidades, no modo de produção de 
bens industriais e na oferta de serviços serão inevitáveis, 
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assim como a discussão sobre a “divisão da conta” do 
aumento dos déficits fiscais dos governos. “O debate 
sobre a concentração de renda, a desigualdade e 
uma tributação mais justa deve ganhar tração nesse 
contexto”, afirma. 

Como será o tão comentado “novo normal”?

Existem muitas dimensões dessa nova realidade 
pós-pandemia. A dimensão de saúde depende do 
desenvolvimento de medicamentos e de uma vacina, 
e isso pode demorar. Até hoje não temos vacina para 
a malária e para o HIV, por exemplo. Enquanto não 
tivermos uma solução definitiva, haverá a necessidade 
de quarentenas em diferentes níveis, com impactos na 
locomoção das pessoas que vão do transporte público 
nas cidades às viagens de avião. Teremos o isolamento 
frequente dos doentes, novos hábitos de higiene e 
de comportamento, além do uso mais frequente de 
máscaras no Ocidente. 

No campo do trabalho, definitivamente, o Work From 
Home veio para ficar, impactando a forma como as 
pessoas vivem, criando a necessidade de mais espaço 
em casa e ampliando a opção de morar distante do 
trabalho. Com isso, poderemos ter uma tendência de 
afastamento das pessoas dos centros urbanos.  

Quais seriam as outras dimensões dessa  
nova realidade? 

O nacionalismo dos países, por exemplo, pode crescer, 
afetando a geopolítica do comércio internacional. 
Acredito ainda que teremos um impacto grande na 
questão dos equipamentos médicos. Esse foi um 
ponto muito sensível da crise e demandará incentivos 
públicos. Alguns setores são obviamente mais sensíveis 
que outros. Aqueles que se baseiam no contato intenso 



entre as pessoas, como restaurantes, bares e salões de 
beleza, serão mais impactados. Não veremos o fim do 
contato pessoal, mas mudanças certamente existirão. 

No mercado imobiliário, teremos uma queda na 
demanda por apartamentos pequenos. Em cidades 
como São Paulo, as pessoas ficavam pouco em casa, 
voltavam no fim do dia apenas para dormir. Existia, assim, 
uma demanda por apartamentos próximos ao trabalho e 
pequenos, de até 40 m². Mas o contexto urbano mudou: 
se você trabalha em casa, também vai precisar de um 
espaço maior.  

Na economia e na geopolítica globais, quais 
são as transformações possíveis?

Um aspecto relevante são as dívidas públicas 
gigantescas resultantes da pandemia, com cortes 
fiscais expressivos, condicionando o debate 
econômico à tributação e à política monetária. Em 
um cenário de endividamento, os emergentes 
podem passar por crises de solvência, enquanto 
a dívida norte-americana deve alcançar níveis 
superiores ao observados no final da Segunda 
Guerra Mundial. Países na periferia da Europa 
vão estressar muito a zona do euro porque o 
contribuinte europeu não vai querer pagar parte 
dessa conta. Já a Alemanha está saindo desta crise 
melhor do que outros países da Europa. 

A discussão sobre como gerir esse impacto fiscal se 
ampliará e teremos implicações regulatórias, bem 
como na previdência e nos seguros, setores que 
terão de lidar com impactos não triviais em relação 
a essas dívidas e como administrá-las. Acredito 
que o debate sobre a concentração de renda, a 
desigualdade e uma tributação mais justa deva 
ganhar tração nesse contexto.  
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E qual será o reflexo disso tudo nas sociedades?

A sociedade brasileira e a norte-americana sairão 
menos coesas da crise do que entraram. No Brasil, 
teremos um ambiente de endividamento, um setor 
público sem recursos e precisando aumentar 
impostos. Logo, o primeiro reflexo nacional será o 
da disputa política, com dificuldades na retomada 
do crescimento, incertezas elevadas e, por fim, 
aumento da polarização social. 

Por outro lado, a solução pode também vir da 
política, com o surgimento de líderes e plataformas 
que consigam promover a união e romper com a 
polarização que vivemos nos últimos anos.  

Como as empresas podem se adaptar a esse 
“novo normal” frente às mudanças que estão 
em curso?

Para a maioria das empresas, haverá uma redução 
de despesas com espaços físicos e viagens. Nas 
fábricas, teremos um avanço no uso de robôs, 
dada a necessidade de distanciamento social. 
Por isso, as empresas de tecnologia são 
as grandes ganhadoras nesse processo. O 
e-commerce vai crescer, teremos menos 
supermercados de rua e mais entregas em 
domicílio [delivery]. O grande desafio para as 
organizações é a questão sanitária, com grande 
impacto nas despesas.

Para o Brasil, o ideal seria um esforço de 
crescimento na área de serviços, que naturalmente 
absorve mais mão de obra, já que a tendência para 
as fábricas é de  avanço na automação.  
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E sobre o pós-crise, qual sua visão? 

A verdade é que há muita incerteza. A economia 
tem cinco estágios de luto, um conceito que 
utilizo baseado no livro On Death and Dying, da 
psicanalista Elisabeth Kübler-Ross, sobre os 
estágios de luto ante a morte. Primeiro, vem a 
negação — e, no que diz respeito à economia, 
ainda estamos em uma negação do problema e de 
seu tamanho. Muitos acreditam que vamos apenas 
ficar alguns meses em casa até o desenvolvimento 
de uma vacina, quando na realidade viveremos 
um momento muito duro, com aumento do 
desemprego e crescimento dos déficits, no qual a 
grande pergunta é: “Como lidar com tudo isso?”  

Como deve ficar a economia brasileira?

Tudo depende de quanto tempo vai durar a 
quarentena. O cenário central, na minha avaliação, 
é de queda de 5,5% no PIB, desemprego em 14% 
no fim do ano e uma dívida pública oscilando entre 
93% e 95% do PIB, a depender da extensão dos 
programas de transferência de renda, da inflação e 
dos juros baixos. O déficit em conta-corrente deve 
diminuir bastante. 

“A solução pode vir da política, com o surgimento 
de líderes e plataformas que consigam promover 
união e romper com a polarização” 

Armando Castelar, coordenador de Economia Aplicada do 
Ibre/FGV e membro do Conselho Técnico da CNC
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Acredito que o Brasil sairá desta crise ainda menos 
coeso e em busca de culpados. E, se a classe 
empresarial entrar nessa discussão polarizada, 
poderemos ter um cenário ainda pior. A classe 
empresarial, principalmente as grandes empresas, 
tem espaço para construir outra agenda, que 
agrupe, discuta ideias e olhe para as experiências 
no exterior. Se nos preocuparmos só com as 
nossas empresas, e não olharmos para o todo, 
poderemos ter resultados ainda piores.





Cinco imperativos 
competitivos para 
a estratégia das 
organizações frente à 
Covid-19 

Realinhamento da estrutura de custos e 
aprimoramento da produtividade 
• Otimização do modelo de negócios,   

dos recursos e das instalações físicas 
• Alinhamento de custos 
• Maior produtividade

Criação de novos fluxos de receita 
• Crescimento de receita, ativos sob  
 gestão e de participação de mercado 

• Melhor captação e retenção de clientes
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Fonte:  PwC - Beyond COVID-19: Five key strategic  
priorities for a post-crisis world

Aceleração da transformação digital 
• Simplificação de funções e serviços 
• Eficiência de custos 
• Maior produtividade 
• Agilidade organizacional 
• Resiliência operacional 
• Experiência aprimorada do cliente

Preparação da força de trabalho 
para o novo mundo   
• Estímulo à inovação 
• Aperfeiçoamento da agilidade corporativa 
• Maior envolvimento e satisfação 
 dos funcionários 

• Reforço no recrutamento e na retenção 
   de talentos






Reforço da eficiência do capital 
• Estabilidade de solvência 
• Maior apoio dos acionistas 
• Aumento de fundos para investimento 
• Melhor retorno sobre o capital



Fernando Alves personificou como poucos a 
missão e os valores da PwC. Em uma trajetória 
de sucesso no comando da operação brasileira 
e nas posições internacionais que ocupou no 
Global PwC Network, ele deixou um legado  
de transformação que será lembrado por  
muito tempo pela sua relevância para o futuro 
da organização 

Nesta seção Especial, CEO Brasil abre espaço 
excepcional para fazer uma homenagem-surpresa para 
um grande exemplo: Fernando Alves, ex-CEO da PwC 
Brasil e idealizador desta publicação. Em uma longa  
trajetória na firma, Fernando ocupou diversos cargos de 
liderança na organização, desde escritórios regionais à 
posição de membro do Global Board do Network de 
firmas PwC; de integrante do Global Strategy Council 
do Network PwC; e do Asia, Pacific & Americas Cluster 
Leadership Team, além da sua atuação como Territory 
Senior Partner (sócio-presidente) da PwC Brasil. Seu 
legado de transformação e seu empenho para o 
crescimento do valor reputacional da marca PwC e pelo 
fortalecimento do ambiente de negócios brasileiro são 
exemplos para as futuras gerações de líderes.  

Equipe Editorial.

“Pode-se discutir o ritmo do crescimento, se 
será mais ou menos rápido, se a conjuntura será 
mais difícil ou não. Mas não se deve olhar para 
o futuro do Brasil de forma negativa ou mesmo 
se colocar em dúvida o fato de que somos um 
país que, apesar de suas vicissitudes é, e sempre 

Líder de líderes
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será, relevante no cenário mundial”. Não era 
incomum ouvir mensagens como essa, marcadas 
pela crença no futuro do país e pela evolução do 
seu ambiente de negócios, ao se conversar com 
Fernando Alves. Foi com essa confiança, com esse 
otimismo realista, baseado em análises argutas dos 
fatos e em uma visão estratégica sempre pautada 
por horizontes de longo prazo, que Fernando 
conduziu com sucesso a PwC Brasil em períodos 
de grandes desafios, crises e transformações.

Ao deixar a posição de sócio-presidente da firma 
brasileira em junho de 2020, essa postura de 
construção de confiança na sociedade – central no 
propósito da organização PwC – evidencia-se como 
ainda mais relevante no contexto da crise provocada 
pelo novo coronavírus e seus reflexos nas economias 
nacional e mundial. “A despeito de tudo que estamos 
vivendo e dos desafios de ampliação de produtividade 
e superação de desigualdades socioeconômicas 
que temos, o Brasil segue sendo uma opção, tanto 
para investimentos em infraestrutura, quanto para 
relocalização de cadeias globais de suprimento e 
mesmo em processos de ampliação de mercados, 
dentre várias outras oportunidades”, disse Fernando 
em entrevista recente ao jornal Valor Econômico, 
manifestando sua confiança na retomada, ainda que 
paulatina, dos investimentos no país, após superada 
a fase mais aguda da pandemia e seus reflexos 
sanitários, econômicos e políticos.

Essa visão estratégica, que sempre foi lastreada 
por atitudes voltadas para o desenvolvimento 
dos negócios e das pessoas e sobretudo pelo 
foco e disciplina na execução da estratégia, é, 
segundo profissionais que acompanharam de 
perto sua trajetória, uma característica que ajuda a 



Especial | CEO 44

explicar a carreira de sucesso de Fernando Alves 
na PwC, desde sua nomeação como encarregado 
do escritório da firma em Salvador e passando por 
outras posições de liderança na organização, entre as 
quais a de responsável pelo Planejamento Estratégico 
Brasil; líder da divisão de Auditoria e Asseguração 
Brasil; membro do Global Board do Network de 
firmas PwC; integrante do Global Strategy Council 
do Network PwC; e integrante do Asia, Pacific & 
Americas Cluster Leadership Team, além da sua 
atuação como sócio-presidente da PwC Brasil. 

“Fernando sempre demonstrou visão de contextos 
e uma capacidade ímpar de avaliar cenários e 
problemas complexos de clientes em múltiplos 
segmentos, assim como na nossa própria firma, e 
elaborar estratégias de negócio e de solução de 
problemas, antecipando-se aos fatos e tendências”, 
diz Marco Castro, sócio que trabalhou com 
Fernando durante muitos anos na PwC Brasil e que 
assumiu o comando da firma como seu sucessor. 

Fernando Alves, que deixa o comando da PwC Brasil: “A firma é 
hoje uma organização completamente transformada digitalmente”
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A capacidade de enxergar e construir soluções 
em ambientes desafiadores é lembrada também 
por Sandra Guerra, conselheira independente de 
administração da Vale, dentre outras organizações, 
e ex-presidente do Conselho de Administração 
do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC), onde atuou ao lado de Fernando Alves, 
como vice-presidente do conselho, no biênio 2014-
2016. “Desde o primeiro momento [no Conselho 
de Administração do IBGC], fiquei impressionada 
com a quantidade de ferramentas como líder que 
ele tinha na bagagem, e como ele aplicava esse 
conhecimento estrategicamente para diferentes 
setores e contextos. Ele tem muitos atributos como 
líder e gestor, mas essa visão estratégica é que dá 
significado a todas as outras, porque oferece uma 
direção”, afirma. 

Cumplicidade e generosidade também são 
características citadas por Sandra. “Ele fica ombro 
a ombro ao seu lado, enfrentando desafios, e 
torna-se um companheiro de jornada, muito acima 
de um líder”. 

Trajetória sólida 

Quando Fernando Alves assumiu a liderança 
das operações da PwC Brasil, a firma tinha 12 
escritórios e cerca de 2.300 colaboradores. No 
momento de sua saída, eram 19 escritórios e 
cerca de 4.600 profissionais. “Ele teve um papel 
fundamental para o crescimento e sustentabilidade 
da firma ao longo dos últimos anos”, lembra Otávio 
Maia, que foi líder da divisão de Consultoria de 
Gestão e Negócios da PwC Brasil. “Fernando 
soube motivar as equipes e manter o moral dos 
sócios sempre elevado por meio de uma intensa 
transformação organizacional que gera frutos até 
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hoje e continuará a gerar no futuro”, pontua.

Durante a sua gestão, a PwC Brasil ampliou a 
liderança reputacional [aferida por fontes externas 
e independentes]; multiplicou o seu faturamento; 
expandiu a sua cobertura geográfica para regiões 
que representavam economias emergentes no 
país; ampliou e diversificou as competências dos 
seus profissionais e a multidisciplinaridade da 
organização (auditoria e asseguração; consultoria 
tributária e societária; consultoria de negócios; 
assessoria em transações empresariais); e criou as 
bases para a transformação digital da organização. 

Também foram impulsionadas as políticas de 
sustentabilidade (a PwC Brasil é signatária do 
Pacto Global da ONU, é neutra em emissões de 
carbono com o objetivo de ser negativa) e os 
programas de diversidade e inclusão são amplos 
(gênero, etnias, geração, orientação sexual e 
pessoas com deficiência)  e objeto de grande 
reconhecimento interno e externo. Em 2019, por 
exemplo, o projeto Nova Geração foi reconhecido 
com o Selo de Direitos Humanos e Diversidade de 
SP, nas categorias Mulheres e Igualdade Racial, 
pelo segundo ano consecutivo. No mesmo ano, a 
PwC recebeu o troféu Raça Negra da Afrobras e 
da Faculdade Zumbi dos Palmares. 

Além disso, o número de sócios da PwC Brasil 
mais do que duplicou, e multiplicaram-se os 
programas de graduação e pós-graduação de 
profissionais no país e no exterior. Sob gestão 
de Fernando, a PwC Brasil também ampliou 
significativamente a sua interação com a 
sociedade e stakeholders, motivando inúmeras 
manifestações de reconhecimento público a 
Fernando e à organização. 
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“Tive o privilégio de conhecer muito bem o 
Fernando, um profissional extremamente 
competente, experiente, comprometido, íntegro 
e um grande líder empresarial. Não é a toa que 
comandou a PwC no Brasil por vários anos, 
tendo alcançado expressivos resultados internos 
e externos,  apoiando o desenvolvimento das 
empresas e do mercado de capitais em geral”, 
afirma Paulo Cesar de Souza e Silva, que foi 
presidente da Embraer e atualmente é conselheiro 
independente de administração na Transpetro e no 
grupo Águia Branca, dentre outras empresas. 

Liderança pelo exemplo 

Não são poucos os relatos de situações em que 
Fernando Alves comandou equipes que tiveram 
de se dedicar durante longas jornadas, a fim de 
resolver problemas complexos envolvendo clientes, 
governos e outros agentes. Em comum nesses 
relatos, o elevado grau de dedicação e a sua 
participação efetiva na busca de soluções. “Ele 
era sempre o primeiro a chegar e o último a sair, 
sempre praticando um dos valores da PwC que é o 
de trabalhar em conjunto”, lembra Durval Portela, 
sócio e líder da divisão de Consultoria Tributária 
e Societária da PwC Brasil, sobre a atuação de 
Fernando em circunstâncias complexas ou de crise.

Portela também destaca a capacidade de 
identificar e desenvolver talentos como diferencial 
do perfil de liderança do sócio. “O grau de 
exigência que o Fernando tem consigo mesmo e 
com os outros é altíssimo. Ele estimula as pessoas 
para que elas tenham a postura de desafiar 
os limites do possível, dar o melhor de si para 
realmente fazer a diferença e, com isso, realizar 
plenamente o seu potencial”, afirma. 



Especial | CEO 48

“É um líder de líderes”, avalia Jorge Manoel, que foi 
líder da divisão de Auditoria e Asseguração da PwC 
Brasil e atualmente é conselheiro independente 
de administração na Previ e na Sul América, entre 
outras empresas. Ele acrescenta: “Ninguém 
fica tanto tempo à frente de uma sociedade tão 
demandante e desafiadora, repleta de desafios 
técnicos e políticos, sem a competência e a 
qualidade de condução que o Fernando tem. 
Absolutamente competente e extremamente 
diligente, ele demanda, quer ver a obra pronta, mas 
ajuda a construir, entra nos assuntos de maneira 
qualificada e técnica. É firme e não abdica dos 
princípios e objetivos que traça”.

Henrique Luz, que foi líder da área de Clientes 
e Mercados da PwC Brasil e atualmente é 
conselheiro independente de administração 
do IRB e da Oi, entre outras organizações, 
destaca a longevidade das relações construídas 
por Fernando Alves ao longo de sua carreira. 
“Fernando soube construir muito bem um time 
de líderes, escolhidos a partir da competência 
e da afinidade de valores, pensamento e visão 
de mundo, que o apoiaram nessa trajetória”, 
afirma. Atualmente presidindo o Conselho de 
Administração do IBGC, Luz destaca outro legado 
da liderança do Fernando: a aproximação da PwC 
com a sociedade. “Ele trouxe para a firma uma 
leitura de mundo mais holística, mais voltada ao 
ambiente externo. Antes, a PwC tinha uma cultura 
de reserva e se conectava muito discretamente a 
entidades e instituições de mercado, câmaras de 
comércio e universidades. Passamos também a 
atuar no fomento à cultura e às artes do nosso país, 
além de ampliar nossas ações de responsabilidade 
social corporativa. O Fernando abriu a PwC 
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“Essa empreitada de sucesso nunca foi apenas 
do líder, mas do líder e de seus liderados”

Brasil para tudo isso e também para os temas de 
sustentabilidade e de diversidade e inclusão”, diz. 
“Foi um grande embaixador da PwC.”

Admiração

Essa percepção sobre o papel de Fernando 
Alves como embaixador da PwC Brasil também é 
compartilhada por clientes e figuras de prestígio 
no mercado. “Todas as vezes que nossas vidas 
se cruzaram pessoalmente e profissionalmente, 
Fernando foi uma referência pra mim. Espero que 
seja feliz e tenha saúde para aproveitar a vida 
que ele dedicou à firma”, afirma Luiz Pretti, ex-
presidente da Cargill e atualmente presidente 
do Conselho de Administração da Votorantim 
Cimentos e da Câmara Americana de Comércio 
(Amcham), entidade na qual Fernando foi vice-
presidente do Conselho de Administração. 

Os resultados obtidos por Fernando Alves, porém, 
nunca o levaram à busca pelos holofotes. O 
economista Roberto Teixeira da Costa, primeiro 
presidente da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e hoje conselheiro do Centro Brasileiro de 
Relações Internacionais, salienta a humildade 
como um dos pontos fortes do perfil empresarial 
do executivo. “Ele não gosta de vitrine; realiza as 
tarefas e não quer aparecer para aplausos. É uma 
característica fundamental para um empresário e, 
por isso, admiro tanto o Fernando. Ao sair da PwC, 

Fernando Alves
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tenho certeza de que encontrará mecanismos 
e oportunidades para que possa usar a sua 
experiência acumulada, o seu conhecimento e a 
sua sensibilidade destes anos todos de firma. Um 
homem como ele não pode parar”, afirma.

Atuando também fora da PwC, em associações 
profissionais e outras entidades empresariais, Fernando 
Alves ampliou e reforçou os laços da PwC com o 
mercado e a sociedade em geral. “As contribuições 
do Fernando sempre foram muito importantes”, diz 
Alexandre Silva, ex-presidente da GE, presidente do 
Conselho de Administração da Embraer e conselheiro 
independente de administração da Ultrapar e Iochpe-
Maxion, dentre outras organizações. Alexandre 
trabalhou com Fernando quando ambos integravam 
o Conselho de Administração da Câmara Americana 
de Comércio (Amcham), orgão presidido na ocasião 
pelo próprio Alexandre Silva. “Sua participação sempre 
foi intensa. Era muito fácil trabalhar com o Fernando, 
sempre de bom humor, com um sorriso que nos trazia 
leveza”, lembra Silva.

Bob Moritz, PwC Global Chairman: 
“O alicerce, a liderança e as 
conquistas deixadas pelo Fernando 
não serão esquecidos. É esse 
legado que possibilitará ao Marco e 
sócios da PwC Brasil uma jornada 
com mais realizações”

Luiz Pretti, ex-presidente da 
Cargill e atualmente presidente 
do Conselho de Administração 
da Votorantim Cimentos e da 
Amcham Brasil: “Pessoalmente e 
profissionalmente, o Fernando foi 
referência para mim”
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Legado 

Ao refletir sobre seu legado, em entrevista ao 
jornal Valor Econômico, pouco antes de deixar o 
cargo, Fernando Alves lembrou de aspectos de sua 
carreira na organização. “A empreitada de sucesso 
da PwC nunca foi apenas e exclusivamente do líder, 
mas da convergência e comunhão entre o líder e 
seus liderados”, disse. “Tenho orgulho de ver que a 
PwC Brasil é hoje uma organização completamente 
digital, mantendo sua proeminência, principalmente 
em um dos seus mais importantes fundamentos, 
que é a sua diferenciada reputação. Nosso capital 
reputacional e humano foi ampliado, mesmo no 
plano das crises e complexidades que vivemos, e 
tudo aquilo que nós sócios fizemos conjuntamente 
nesses anos, inclusive no plano da disrupção 
tecnológica, preparou extraordinariamente a 
organização PwC para o mundo pós-Covid-19”.

Henrique Luz, presidente do 
Conselho de Administração do 
IBGC e ex-líder da área de Clientes 
e Mercados da PwC Brasil: “O 
Fernando abriu a PwC Brasil para 
o fomento à cultura, às artes e para 
todos os outros temas ligados à 
responsabilidade social corporativa”

Sandra Guerra, conselheira da 
Vale e ex-conselheira do IBGC: “A 
generosidade em compartilhar e 
ajudar em situações complexas é 
um atributo do Fernando”
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Essa visão é compartilhada por seu sucessor, 
Marco Castro, para quem o legado de renovação 
e transformação deixado por Alves é muito 
significativo. “A PwC Brasil hoje é uma organização 
muito mais robusta e muito mais diversa, em 
termos das competências dos nossos profissionais, 
dos nossos produtos e dos nossos serviços, além 
da abrangência de nossa base de clientes – desde 
empresas familiares a grandes grupos empresariais 
nacionais e multinacionais, além de governos. 
Recebo a firma com uma base muito sólida, 
preparada para enfrentar os enormes desafios que 
temos pela frente e construir um futuro igualmente 
de sucesso”, afirma Castro. 

Nas palavras de Bob Moritz, PwC Global 
Chairman, Fernando Alves deixa um sólido 
legado para a organização no Brasil e no 
mundo. “Ao medir o sucesso de qualquer sócio 
e indivíduo na PwC, nós olhamos para o legado 
que eles deixaram e o Fernando tem um legado 

Roberto Teixeira da Costa, 
economista e primeiro presidente 
da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM): “Um homem como o Fernando 
não pode parar. Tenho certeza de que 
ele encontrará mecanismos para usar 
a experiência e a sensibilidade desses 
anos de firma em outros desafios”

Paulo Cesar de Souza e Silva, 
economista e ex-presidente da 
Embraer: “Tive o privilégio de 
conhecer muito bem o Fernando, 
um profissional extremamente 
competente, comprometido, 
experiente, íntegro e um grande 
líder empresarial”
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gigante, impactando sócios, equipes, clientes 
e uma variedade de stakeholders da PwC 
no Brasil e globalmente. Nas muitas vezes 
em que trabalhamos juntos, Fernando trouxe 
colaborações incríveis, com atitudes sempre 
voltadas ao benefício coletivo”, afirma. “Em nome 
do Global PwC Network, agradeço ao Fernando 
por suas inúmeras contribuições durante todo 
esse tempo em que nos conhecemos, pela 
amizade e pela parceria, que verdadeiramente 
significam muito para mim.”

Alexandre Silva, ex-presidente da GE, presidente do Conselho 
de Administração da Embraer e conselheiro independente de 
administração da Ultrapar e Iochpe-Maxion: “Era muito fácil 
trabalhar com o Fernando, sempre de bom humor, com um sorriso 
que nos trazia leveza”
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Já é conhecido no mundo corporativo o exemplo da 
fabricante de filmes e máquinas fotográficas Kodak. 
Detentora de mais de 90% do mercado americano em 
meados dos anos 1990, a empresa chegou a ter mais 
de 100 mil funcionários em todo o mundo. Foi obrigada 
a pedir falência em 2012. O motivo não foi um choque 
violento ou inesperado na demanda dos consumidores 
por imagens. Pelo contrário, nunca se fotografou tanto. 
O que mudou foi o suporte — do analógico para o 
digital — e o meio utilizado para produzir as fotos — 
da máquina fotográfica para o smartphone. O que 
faltou à Kodak foi a busca constante por inovação e a 
percepção sobre a mudança do mercado. 

Quase uma década depois, o cenário de disrupção é 
ainda mais intenso. Empresas nativas digitais, como 
Uber e Airbnb, transformaram indústrias inteiras em 
poucos anos, e o mercado passou a viver a expectativa 
do próximo unicórnio — ou do próximo setor a ser 
abalado pela transformação digital. Logo se tornou claro 
que não seria mais possível aguardar o inevitável. Muitas 
empresas perceberam que a necessidade de tomar 
a dianteira da situação, acelerando e fomentando a 
inovação dentro e fora das próprias organizações. 

Para isso, cada vez mais empresas estão apostando 
no conceito de corporate venture, prática na qual 
grandes players do mercado criam ambientes de apoio 
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Fábricas de ideias
A disrupção tecnológica que atinge de empresas 
centenárias a setores inteiros da economia levou 
a uma inversão de papéis: agora são os grandes 
players do mercado que investem, por meio de 
iniciativas de corporate venture, em startups e 
novos modelos de negócios para estar sempre 
na fronteira da inovação
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e aceleração de startups. Somente nos últimos cinco 
anos, esse tipo de investimento foi multiplicado por 3 na 
América Latina, segundo o relatório Corporate Venture 
Latam, da Iese Business School. De acordo com o 
levantamento, no início de 2020 o continente somava 
mais de 460 iniciativas, lideradas por 184 companhias 
em 19 cidades, voltadas para inovação, incubação e 
aceleração de startups. Apenas no Brasil, 66 empresas 
são responsáveis por 172 dos aportes direcionados ao 
corporate venture, tornando o país líder na região. 

Uma dessas iniciativas é capitaneada pela Porto Seguro 
por meio da sua aceleradora de startups, a Oxigênio. 
Criado em 2015, o braço de inovação da Porto já 
acelerou 51 projetos e startups, impactando diretamente 
as operações da gigante de seguros. No modelo da 
Oxigênio, os projetos podem obter até R$ 600 mil em 
benefícios, além de mentorias com executivos da Porto 
Seguro, acesso à network do grupo e consultorias nas 
áreas jurídica, customer service e growth hacking, entre 
outras vantagens.

“Um dos objetivos da criação da Oxigênio era impregnar 
nossos executivos com uma forma mais ágil de 
construir soluções, além de investir em empresas que 
tivessem sinergia com os negócios da Porto Seguro. A 
cada ciclo buscamos escolher startups com soluções 
que possam contribuir para as áreas de atuação da 
companhia ou para processos diários que, porventura, 
demandem otimização”, explica Roberto Santos, CEO 
da Porto Seguro. 

“Um dos objetivos era impregnar nossos 
executivos com uma forma mais ágil de  
construir soluções”

Roberto Santos, CEO da Porto Seguro, sobre a 
criação da Oxigênio
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Para Christian Gamboa, sócio e líder de Private 
Equity da PwC Brasil, o investimento em corporate 
venture não é apenas uma necessidade das 
empresas frente à concorrência em seus setores, 
mas está diretamente ligado à sobrevivência 
desses negócios. “O principal driver desse tipo 
de iniciativa é conectar o negócio não apenas 
à realidade do mercado mas também aos 
comportamentos de consumo e aos rumos  do 
setor. Não adianta tentar se adaptar hoje a uma 
condição de mercado  que pode ser totalmente 
diferente em um espaço de tempo muito curto. As 
mudanças são muito rápidas. Uma empresa que 
não tem alguém pensando a área de inovação, em 
trazer startups para a organização, corre sério risco 
de deixar de existir”, avalia.  

Nos últimos anos, 25 soluções criadas através da 
aceleração da Oxigênio foram incorporadas à Porto 
Seguro, recompensando o esforço de investimento 
e a aproximação estratégica com as startups. 

“Identificamos muitos benefícios para empresas 
maiores e tradicionais, como o grupo Porto Seguro. 
As startups oferecem novas soluções, simplificam 

Roberto Santos, CEO da Porto Seguro: 25 soluções  
criadas por meio da aceleração da Oxigênio foram incorporadas 
à Porto Seguro
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e modernizam processos. Isso se reflete em uma 
melhor experiência do usuário. Muitas grandes 
empresas já apostam nesse modelo e acreditamos 
que a prática deva se tornar uma tendência não 
somente no mercado de seguros mas também 
entre os grandes players dos outros setores do 
país”, avalia Santos.    
 
Experiência transversal

A inovação pode assumir diferentes formas, de 
acordo com o contexto de cada indústria, mas 
questões como a experiência do usuário e a 
geração de valor aos stakeholders são transversais 
e têm um papel crucial na competitividade das 
organizações. Por isso, as iniciativas de corporate 
venture já são vistas como fundamentais para 
o crescimento dos negócios por oferecer às 
companhias acesso a novas tecnologias em 
modelos de negócios diferentes. 

Atuando nas duas pontas, na jornada digital das 
maiores empresas brasileiras e em sua própria 
estratégia de corporate venture, a Mutant é uma 
das líderes de consultoria em customer experience 

Rouman Ziemkiewicz, CBO da Mutant: a transformação 
digital deve ser colocada como prioridade pelos CEOs  
das empresas
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A incubação e a aceleração de startups 
demandam planejamento estratégico e avaliação 
de riscos em todos os setores

Estabelecer uma operação de 
corporate venture requer planejamento 
cuidadoso para otimizar as chances  
de sucesso

O alinhamento estratégico, bem 
como a integração de startups e 
incubadoras com as operações 
da empresa, deve ser planejado e 
gerenciado para impulsionar a inovação

As operações podem ser muito 
eficientes em seus aspectos tributários. 
Para isso, os investimentos devem ser 
estruturados corretamente

Dependendo do escopo de suas 
atividades, as operações de corporate 
venture podem exigir autorização dos 
reguladores financeiros

Embora as organizações estejam 
aptas a avaliar riscos comerciais 
associados a novos investimentos, essas 
operações geralmente demandam apoio 
na due diligence financeira e jurídica











Principais desafios 
das organizações

Fonte: PwC Deals - Corporate Venture Capital 
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no país, com mais de 300 clientes e um volume de 
mais 5,5 milhões de monitorias realizadas todos 
os anos. A dupla experiência em inovação permitiu 
que adquirisse nove empresas, a última delas 
comprada em um processo 100% virtual durante a 
quarentena imposta pela pandemia de Covid-19. 

Rouman Ziemkiewicz, diretor de negócios (CBO) 
da Mutant, acredita que a pandemia tenha tornado 
evidente como as barreiras internas, presentes 
principalmente nas grandes companhias, podem 
atrasar a transformação digital. “A pandemia veio 
e as grandes organizações foram para casa no 
dia seguinte. Elas conseguiram fazer um processo 
de mudança em 48 horas. No mercado, qualquer 
transição para grandes empresas demanda meses, 
mas, em 48 horas, elas implementaram tudo isso. 
Quando deparo com essas situações, percebo que 
as mudanças demoram porque as pessoas são 
complexas”, afirma. 

A superação das barreiras internas – algumas 
evidentes, como a burocracia, e outras invisíveis, 
como a cultura resistente às mudanças — pode 
ser facilitada nas grandes organizações através 
das spin-offs. “Dificilmente é possível mudar uma 
empresa de dentro para fora. Existem empresas 
grandes tentando fazer isso há anos e não 
conseguem. Nas que tiveram mais sucesso, o 
CEO colocou a transformação digital como agenda 
prioritária ou criou uma spin-off que, depois, foi 
internalizada”, explica Ziemkiewicz. 
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Gamboa acredita que, para extrair o melhor 
das oportunidades em corporate venture, as 
organizações devem identificar suas necessidades 
e observar quem no mercado pode ajudar na 
construção de soluções e processos pautados 
pela inovação. “Cada vez mais as aquisições 
estão fugindo do óbvio. Estamos vendo empresas 
comprando outras completamente diferentes do 
próprio negócio com o objetivo de redefinir seu 
modo de operação. E isso pode acontecer por 
meio do fomento interno de uma área de inovação 
ou da incubação de startups. Essa é uma tendência 
para um mundo em evolução e, caso você não faça 
isso, com certeza seu concorrente fará”, afirma.

Christian Gamboa, sócio e líder de Private Equity da PwC 
Brasil: as organizações devem observar quem no mercado 
pode ajudar na construção de soluções e processos pautados 
pela inovação
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“Uma empresa que não tem alguém pensando 
a área de inovação, em trazer startups para a 
organização, corre sério risco de deixar de existir”

Christian Gamboa, sócio e líder de Private Equity  
da PwC Brasil



Premiada antropóloga e ativista, Debora Diniz vê 
na crise provocada pelo novo coronavírus uma 
transformação dos regimes de desigualdade. 
Exilada após ameaças decorrentes de sua 
atuação, ela acredita que a descriminalização 
do aborto seja fundamental para a construção 
da igualdade de gênero

Um futuro feminino

Na primeira vez que tentaram silenciá-la, Debora Diniz 
era professora na Universidade Católica de Brasília. A 
demissão, por telefone e durante o semestre letivo, foi 
uma forma direta de dizer que a defesa de uma política 
sexual e reprodutiva para as mulheres diferente da visão 
dos mantenedores da instituição de ensino era uma 
transgressão de pensamento inaceitável.

Quase 20 anos depois, advogar pela descriminalização 
do aborto é, ainda, matéria polêmica no Brasil. Segundo 
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“Não devemos chamar o pós-pandemia de 
‘novo normal’, e sim de uma transformação 
dos regimes de desigualdade”

Debora Diniz, antropóloga, escritora e ativista



dados do instituto Datafolha de 2019, 41% da população 
condena a interrupção da gravidez em qualquer 
circunstância — mesmo em caso de estupro, risco de 
vida para a mãe e inviabilidade do feto por anencefalia, 
hipóteses previstas no ordenamento jurídico brasileiro.

Debora é uma das maiores referências no país na 
discussão sobre a descriminalização do aborto. Em 
períodos de intensa polarização sobre assuntos 
que envolvem a moral social, no entanto, defender 
abertamente o direito à interrupção da gravidez pode 
ser um risco. “Moro atualmente fora do Brasil por 
razões de responsabilidade pública. Recebi ameaças 
intermitentes, insistentes, agressivas, e não apenas a 
mim, mas também à Universidade de Brasília. Por isso, 
me considero desterrada. O Estado não foi capaz de 
me proteger”, afirma a antropóloga, que desde 2018 
vive nos Estados Unidos.

Uma pesquisa publicada em 2016 pela Anis - Instituto 
de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, entidade 
fundada por Debora, mostrou que uma em cada cinco 
mulheres brasileiras pratica aborto até os 40 anos. 
“Estamos falando de um contingente populacional de 
500 mil mulheres que todos os anos deveriam passar 
pela prisão. Quase o tamanho do sistema carcerário 
brasileiro voltado para mulheres comuns por uma 
necessidade de saúde”, afirma Debora. 

Nascida em uma família de classe média em Maceió, 
Debora tem uma trajetória destacada pela formação de 
outras mulheres no campo da defesa da igualdade de 
gênero e por iniciativas que revelam o descompasso 
entre o âmbito legislativo e a realidade das brasileiras. O 
aborto é regido no país pelo Código Penal desde 1940. 
A única mudança introduzida na lei foi encabeçada 
por Debora em 2012, quando o plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) entendeu pela constitucionalidade 
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do aborto em casos de anencefalia, por se tratar de 
uma condição incompatível com a vida. Até então, 
as mulheres eram legalmente obrigadas a manter a 
gestação, apesar de o nascimento ser seguido do óbito 
dos bebês.  

Por meio da Anis, Debora liderou outras iniciativas 
semelhantes, como a ação que levou ao STF a 
discussão sobre a permissão da interrupção da gravidez 
até a 12ª semana de gestação, tal como ocorre na 
maioria dos países desenvolvidos. “É muito importante 
que não se discuta o tema do aborto como ‘contra ou 
a favor’, mas como cuidar melhor das mulheres, em 
particular das negras, pobres e nordestinas na questão 
de suas necessidades de saúde”, afirma.

Debora Diniz, antropóloga, escritora e ativista: grande parte 
da transformação das desigualdades passa pela sensibilidade 
feminina e por uma aliança com os homens
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Coronavírus e interdependência 

O exílio trouxe mudanças na forma como Debora se 
comunica: das salas de aula para as redes sociais. No 
Twitter e no Instagram, ela tem se dedicado não apenas 
a defender suas pautas mas também a contar a história 
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de mulheres vítimas do Zika vírus e, mais recentemente, 
da Covid-19. “A mim importa contar essas histórias 
porque retratam um passado em que o cuidado com o 
lar e com os que nela habitam foi desempenhado por 
essas mulheres, permitindo que estivéssemos aqui com 
as camadas de desigualdade da vida.”

Além da carreira como docente no curso de direito 
da Universidade de Brasília (UnB) e, atualmente, 
como pesquisadora visitante no Brown University 
Center for Latin American and Caribbean Studies 
(CLACS), Debora acredita que o pós-pandemia 
não deve ser entendido apenas como “novo 
normal”, e sim ser analisado sob a óptica de uma 
transformação dos regimes de desigualdade 
evidenciados pelo retorno das pessoas ao lar, em 
decorrência das quarentenas. “Essa dinâmica de 
retorno à casa evidencia a figura que cuida desses 
lares e da família, e esse alguém é, geralmente, 
uma mulher. A casa demanda um processo de 
cuidado em que o corpo se torna mais evidente 
ante a vulnerabilidade”, afirma. O movimento 
de regresso ao lar, para ela, nos torna também 
mais abertos a escutar dores anteriormente 
normalizadas, como a violência doméstica e o 
racismo estrutural, que, recentemente, vitimou 
George Floyd nos Estados Unidos e as crianças 
João Pedro e Miguel no Brasil.

Um artigo publicado no fim de abril no periódico 
científico internacional Nature reitera o olhar de Debora, 
afirmando que os desastres e as crises não apenas 
criam identidades compartilhadas em sociedade como 
também permitem que as lideranças — públicas e 
privadas — fortaleçam sentimentos e valores, como a 
eficácia da ação coletiva e a esperança. “Uma grande 



Personalidade | CEO 65

quantidade de pesquisas sugere que as pessoas 
tendem a preferir líderes que cultivam a sensação de 
que ‘estamos todos juntos nessa’. Sem liderança, existe 
o risco de as pessoas evitarem atos de cidadania e 
adotarem uma filosofia de ‘cada um por si’”, afirmam os 
autores do artigo. 

Identificar esses momentos e reconhecer a 
interdependência das relações humanas, para Debora, 
é um dos legados do novo coronavírus, em que valores 
como a solidariedade emergem no centro de uma nova 
maneira de enxergar a vida.  

Sensibilidade para o futuro

Com experiência de pesquisa na Yale University e 
pela University of Michigan Law School, Debora vê 
a antropologia como uma lente permanentemente 
direcionada para o mundo, uma ferramenta capaz 
de colocar em questão situações consideradas 
normais na sociedade. No campo das temáticas de 
gênero, as lentes da antropóloga veem um futuro 
em que a transformação das desigualdades passa 
obrigatoriamente pela sensibilidade feminina. “Essa 
sensibilidade não é o feminismo dos anos 1960, 
que foi muito importante naquele momento, que fez 
com que as mulheres votassem, trabalhassem fora 
de casa e permitiu a elas algum processo decisório 
sobre a própria vida. Quando falamos que o poder 
é masculino, não estamos falando de A ou B, mas 
de um modelo de pensar o mundo e de perpetuar 
o poder. Grande parte dessa transformação passa 
por uma aliança com os homens.”



Debora Diniz em cinco obras
Do Jabuti de Ciências da Saúde ao Dan David Prize em Tel 
Aviv, a antropóloga já recebeu mais de 90 prêmios durante 
a carreira como pesquisadora, cineasta e escritora. Saiba 
mais sobre algumas de suas principais obras

O Que é Bioética? 
 
O livro apresenta como a 
pluralidade moral intrínseca 
à humanidade rege temas 
como o aborto, a eutanásia 
e a clonagem, tornando, 
assim, imperativa a reflexão 
sobre os conflitos oriundos 
de diferentes crenças 
e valores no campo da 
saúde. A obra apresenta 
as principais teorias e 
respectivas críticas globais 
relacionadas à bioética.
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Zika: Do Sertão 
Nordestino à Ameaça 
Global 
 
A obra é a primeira 
“biografia” sobre o 
Zika no Nordeste do 
Brasil: vírus associado a 
síndromes neurológicas 
em recém-nascidos e 
adultos. Da convivência 
com a epidemia no 
acompanhamento de 
mulheres nordestinas 
ao reconhecimento 
do Zika como ameaça 
global pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
Debora relata a história da 
epidemia brasileira que 
ameaçou o mundo. 
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O Que é Deficiência? 
 
A obra mostra a transformação 
do conceito de deficiência ao 
longo dos últimos 100 anos. 
Para a autora, o tema deixa 
de ser observado como uma 
questão exclusiva da pessoa e 
passa a ser associado a uma 
concepção social, em que o 
ambiente e a interação com 
outros indivíduos promovem 
alterações e melhorias na vida 
dos deficientes.
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Cadeia: Relato Sobre Mulheres 
 

 
Debora Diniz conviveu por seis meses 
com aproximadamente 700 detentas 
do Presídio Feminino do Distrito 
Federal. Dessa experiência nasceu o 
livro publicado em 2015. A obra não 
se propõe a estetizar o sofrimento, 
chegar a conclusões ou ser a voz  
de um grupo marginalizado, mas 
contar histórias surpreendentes de 
mulheres reais.
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Laicidade e ensino 
religioso no Brasil 
 
A diversidade de expressões 
culturais e tradições 
religiosas brasileiras 
representadas no ambiente 
escolar é o tema do livro, 
que aborda o desafio da 
laicidade nas ações e 
políticas educacionais do 
país. A obra analisa 25 livros 
didáticos para disciplinas 
de ensino religioso e seus 
impactos na construção de 
estereótipos. 
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Seguros além da crise

Todas as crises trazem oportunidades de reinvenção 
e diferenciação competitiva às organizações de todo 
o mundo. O relatório Seguros além da crise, da PwC, 
apresenta cinco prioridades estratégicas para as empresas 
do setor garantirem a relevância e tornarem-se mais 
resilientes após a pandemia de Covid-19. É imperativo 
que as seguradoras realinhem a estrutura de custos, 
aumentando a produtividade, e dêem mais ênfase à 
transformação digital, priorizando as vendas por meios 
disruptivos e o engajamento com o cliente. Além disso, 
segundo o levantamento, é importante que as empresas 
encontrem novas fontes de receita por meio de novos 
produtos e serviços, preparem sua força de trabalho, 
apostando em programas de upskilling, e reforcem a 
eficiência do capital, considerando aspectos como as taxas 
de juro mais baixas, a maior volatilidade do mercado e o 
crescimento da inadimplência.

https://bit.ly/pwc_segurosalemdacrise
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Reboot: Getting Back to the Workplace 
 
Com as medidas de isolamento social para achatar a curva 
de contaminação do novo coronavírus em todo o mundo, 
a força de trabalho se tornou dispersa e as empresas 
alteraram a forma de se relacionar com os clientes. O 
levantamento Reboot: Getting Back to the Workplace, 
da PwC, mostra como as empresas podem mitigar os 
riscos financeiros e operacionais durante a retomada das 
atividades por meio do controle dos turnos e da verificação 
prévia da saúde dos colaboradores, e impulsionar a 
capacidade de produção e atendimento nos próximos anos, 
apostando em tecnologias disruptivas, como inteligência 
artificial, robotização e data analytics.

https://bit.ly/pwc_reboot



Estudo sobre Risco Global 2020

A necessidade de um novo nível de colaboração na gestão 
de riscos foi tema predominante das mais de 120 entrevistas 
realizadas com membros de conselhos e executivos para o 
Estudo sobre Risco Global 2020, da PwC. Frente ao avanço 
da Quarta Revolução Industrial (4RI), essa colaboração 
entre as funções de riscos (gerenciamento de riscos, 
conformidade, auditoria interna, entre outras) é fundamental, 
dadas a complexidade e a interconexão dessas ameaças 
nas organizações. A adoção de um tom colaborativo a partir 
do C-Level, a criação de uma linguagem comum e unificada 
no compartilhamento de dados e a otimização das funções 
são algumas das ações apontadas pelo estudo como 
essenciais para a jornada de colaboração na identificação 
de riscos. 
 
https://bit.ly/pwc_riscoglobal
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PwC Mine 2020: resilient and resourceful

Embora o Fundo Monetário Internacional (FMI) preveja 
uma contração de 3% na economia global em 2020, as 40 
maiores companhias de mineração do mundo mostram-se 
resistentes e aptas a ser um dos alicerces da recuperação 
econômica pós-Covid-19. Essa é a análise do PwC Mine 
2020: resilient andresourceful, relatório global da PwC 
sobre os impactos do novo coronavírus e as tendências 
para a indústria de mineração. De acordo com o estudo, 
o efeito da crise no Ebitda dessas organizações será 
modesto, enquanto uma redução nas despesas de capital 
deve favorecer a liberação de fluxos de caixa. O momento 
exige uma reavaliação da estratégia dessas empresas, 
com investimentos nas comunidades locais, em práticas 
de governança ESG e em cibersegurança, fortalecendo 
assim a resiliência do setor e seu papel na economia. 
 
https://bit.ly/pwc_mine2020
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Quais os próximos passos para as empresas de 
energia elétrica?

Embora a regulamentação da conta-covid — um 
decreto assinado pelo Governo Federal, em maio 
deste ano, que destinou empréstimos às empresas do 
setor elétrico — tenha contribuído para a manutenção 
do caixa e da liquidez durante o período de maior 
turbulência da crise, as companhias elétricas 
brasileiras precisam direcionar seus esforços para 
as transformações internas, com o gerenciamento 
remoto das operações e a necessidade de novos 
serviços e canais de interação com o consumidor, 
e ainda estar preparadas para lidar com a 
contínua redução no consumo e com o aumento 
da inadimplência das famílias nos próximos anos. 
Segundo a pesquisa da PwC, o cenário, no entanto, 
representa uma oportunidade para os players do 
setor se tornarem protagonistas na agenda da 
eficiência energética e na busca por fontes renováveis 
de energia. 
 
https://bit.ly/pwc_empresadeenergia



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

Neste documento, “PwC” refere-se à PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda., firma membro do network da 
PricewaterhouseCoopers, ou conforme o contexto sugerir, ao próprio network. Cada firma membro da rede 
PwC constitui uma pessoa jurídica separada e independente. Para mais detalhes acerca do network PwC, 
acesse: www.pwc.com/structure
© 2020 PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. Todos os direitos reservados.

PwC. Traga desafios. 
Leve confiança.

www.pwc.com.br
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