
Editorial

U
m novo ano se aproxima e já começamos a traçar conjecturas a 
respeito do que nos espera em 2020. Globalmente, tudo indica 
uma economia lenta, embora sem riscos de recessão, e ainda com 
forte predomínio dos Estados Unidos em volume de investimentos 

e presença inovadora. No Brasil, especialistas falam em melhora do 
ambiente macroeconômico graças às reformas estruturais que estão sendo 
implementadas. Uma delas, a da Previdência, finalmente começou a tomar 
forma em 2019; já a Tributária pode e deve caminhar ao longo dos próximos 
meses. Somando -se as reformas a outras medidas fundamentais, como 
aquelas contempladas pela Medida Provisória da Liberdade Econômica, já 
temos condições de batalhar pela retomada de crescimento. 

Parece pouco – e é, se pensarmos no grande potencial brasileiro –, mas é o 
bastante para sairmos da zona de estagnação e recriarmos empregos.

Conhecer os muitos cenários que podem influenciar o mundo dos negócios 
é fundamental para implementar as mudanças necessárias sem perda 
de tempo. Nesta revista, trazemos artigos sobre estudos e análises 
desenvolvidos pela KPMG no Brasil que podem contribuir muito neste 
sentido. Em cada texto, o leitor encontrará insights esclarecedores.

Em termos de disrupção tecnológica, por exemplo, tanto a matéria de capa, 
que aborda o estudo CIO Survey 2019, quanto os artigos sobre o futuro do 
exercício da Auditoria Independente, sobre as inovações no setor energético e 
acerca do impacto das medidas inovadoras nos avanços sociais e econômicos 
dos países indicam que o mundo está em rápida transformação e não existe 
outra alternativa senão correr contra o tempo e antecipar-se às mudanças.

Complementando este raciocínio, discutimos a necessidade de atualizar nossa 
Lei de Informática e apontamos que o Brasil é um celeiro de ideias à espera 
de financiamentos (venture capital), mas carece de algumas atualizações para 
atender às exigências do mercado.

Tecnologia, inovação, empreendedorismo – estes são alguns dos pilares que 
apoiarão nosso crescimento. Estamos no caminho certo e não podemos 
deixar que os obstáculos nos intimidem.

Boa leitura!
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