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Editorial

N
o que depender do humor do empresariado brasileiro, nós 
deixaremos a crise para trás e ingressaremos em uma fase de 
superação, prosperidade e geração de empregos. Pelo menos, é 
isso que se pode deduzir a partir da última edição da pesquisa CEO 

Global Outlook 2018, onde 53 CEOs brasileiros manifestaram otimismo e 
disposição para investir. Realizado anualmente pela KPMG, esse estudo tem 
como objetivo compreender o pensamento empresarial ao redor do mundo 
– e, na versão de 2018, reúne opiniões e informações prestadas por 1.631 
CEOs, de 19 países e atuantes em 11 segmentos bastante variados, tais 
como o de saúde, energia, infraestrutura e varejo. Nossa matéria de capa 
traz uma análise completa sobre as principais informações colhidas nessa 
“radiografia” dos setores produtivos mundiais.

E, por falar em “mundial”, o estudo intitulado The CEO as Chief 
Geopolitical Officer discute o impacto que o cenário político global 
exerce sobre as empresas que têm presença internacional, com foco no 
papel desempenhado pelas lideranças dessas organizações. Confira as 
conclusões dessa pesquisa, que foi conduzida pela KPMG em conjunto com 
a Eurasia Group.

Cientes de que o trânsito de profissionais entre países é intrínseco 
à economia global, trouxemos um artigo sobre a “imigração de mão de 
obra”, assinado pela sócia Patricia Quintas; como não poderia deixar de 
ser, a excelência na formação de um profissional é fator determinante para 
que ele alcance sucesso em qualquer parte do mundo. Por isso, também 
abordamos o tema “educação”, com foco em entrevistas realizadas com 
gestores de instituições brasileiras de ensino superior. Os desafios e as 
perspectivas do setor são apresentados em uma vasta reportagem, tratada 
com a profundidade que o assunto exige.

Inovações tecnológicas no mundo da construção civil, novas leis 
relativas à proteção de dados, o cenário das empresas familiares brasileiras, 
nosso mercado de turismo e outros assuntos instigantes fazem parte desta 
edição. Esperamos que seu conteúdo seja tão enriquecedor para os nossos 
leitores como foi, para nós, coletar e esmiuçar todas as informações aqui 
reunidas.

Boa leitura!
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