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CAPA

CEO Outlook 2018
Levantamento realizado em 19 países, com mais de 
1600 CEOs de 11 setores produtivos, indica que mais 
da metade desses executivos espera “crescimento 
cauteloso da receita de seus próprios negócios”; os 53 
brasileiros entrevistados para o estudo mostraram-se 
especialmente otimistas.
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6 Radar
Notas objetivas sobre pesquisas e estudos da KPMG, além de notícias 
relacionadas a negócios e atividades recentes da empresa.

12 Turismo no Brasil
Moacyr Piacenti discute as oportunidades do setor, que hoje se 
apresenta subaproveitado no Brasil.

14 Maturidade do Compliance no Brasil
Pesquisa realizada pela KPMG com 450 empresas de diferentes estruturas 
e regiões mostra avanços; mas, ainda temos muito a melhorar. 

18 Legislação
No Brasil e no mundo, novas regras impactam a proteção de dados 
por empresas e entes públicos. 

22 Construção civil
Como a tecnologia BIM pode melhorar a governança no planejamento e 
na execução de obras públicas e privadas.

26 Empresas familiares

 Pesquisa “Retratos de família”, realizada com 217 empresas familiares de 
19 estados do País, revela postura confiante em relação ao futuro. 

30 Chief Geopolitical Officer
Estudo aborda papel desempenhado pelas lideranças das organizações 
que atuam globalmente.

32 Ensino brasileiro   
Entrevistas realizadas com gestores de escolas e faculdades mostram 
que o Brasil tem caminhos para crescer e se aperfeiçoar.

42 Top of Mind 2018     
Os executivos brasileiros estão alinhados às boas práticas adotadas 
mundialmente? 

48 Comércio exterior

 Pesquisa “Retratos de família”, realizada com 217 empresas familiares 
de 19 estados do País, revela postura confiante em relação ao futuro. 

52 Mão de obra internacional
O trânsito de profissionais entre diferentes países é uma realidade; 
experiências são enriquecedoras para quem emigra e para quem acolhe.

55 Saneamento  
Brasil precisará investir meio trilhão de reais para universalizar acesso a 
serviços básicos de saneamento e água encanada.
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