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Radar KPMG

Private Equity  e Venture Capital  
Divulgado em setembro de 2019, o relatório de 
Consolidação de dados 2019 - 1º semestre traz 
um resumo dos dados de captação, investimentos 
e desinvestimentos da indústria de Private 
Equity e Venture Capital no Brasil no período de 
janeiro a junho de 2019. Esta primeira edição do 
relatório semestral é uma ferramenta valiosa para 
avaliar as tendências, as perspectivas e a 
movimentação dos fundos, ao longo do ano.
http://twixar.me/2wr1

Websérie CEO Outlook  
Criada com o objetivo de compartilhar os 
resultados do estudo CEO Outlook 2019, que 
traz as perspectivas de 2.535 CEOs de 63 países 
sobre as tendências e os desafios do mercado, 
a Webserie CEO Outlook 2019: Otimismo, 
resiliência e valores sólidos já está disponível. 
No primeiro episódio, o presidente da KPMG no 
Brasil e na América do Sul, Charles Krieck, aborda 
a importância da agilidade, da flexibilidade e 
da inovação.
http://twixar.me/qwr1
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Análise global dos investimentos 
em Venture Capital 
O Venture Pulse é um relatório trimestral que analisa 
as tendências globais em relação a investimentos de 
capital de risco e traz insights relacionados à tecnologia 
financeira em regiões-chave. Em sua edição mais 
recente, o relatório indica que, no terceiro 
trimestre de 2019, houve predomínio dos 
Estados Unidos em investimentos.
http://twixar.me/xwr1

Maturidade do compliance 
Em sua quarta edição, a Pesquisa Maturidade do 
Compliance no Brasil, feita pela KPMG, mostra 
que as empresas evoluíram em aspectos relevantes, 
mas ainda têm lacunas na adoção das melhores 
práticas de compliance e governança corporativa. 
O estudo avaliou como as empresas estão atuando 
na prevenção a riscos de compliance; na detecção 
desses riscos; e na resposta aos problemas quando 
estes estão materializados.
http://twixar.me/fRmT
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A palavra dos líderes 
A websérie Conversa com a Liderança traz mensalmente 
uma conversa descontraída com um dos líderes da 
KPMG. O presidente da KPMG no Brasil e na América 
do Sul, Charles Krieck, foi o convidado do episódio de 
estreia. Já o segundo episódio traz o economista 
Ricardo Amorim em uma conversa com Cecílio 
Schiguematu, sócio de Tax da KPMG no 
Brasil, e Carlos Pires, sócio líder de Auditoria 
da KPMG no Brasil e na América do Sul.
http://twixar.me/rwr1

Open opportunity – a global 
benchmark of toll operator efficiency 
Com a participação de respondentes de 65 empresas 
de pedágio do mundo inteiro, o estudo de benchmarking 
intitulado Open opportunity – a global benchmark of 
toll operator efficiency mostra como as operadoras 
de pedágio podem se tornar o centro de uma nova 
plataforma de mobilidade, explica como a tecnologia 
está provocando a disrupção do setor e 
fornece elementos que permitem distinguir 
um operador eficiente dos demais. 
http://twixar.me/39r1
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Fusões e Aquisições   
Realizada desde 1994, a Pesquisa de Fusões e 
Aquisições no Brasil é pioneira no gênero e referência 
para o mercado. Em sua mais recente edição, referente 
ao primeiro semestre de 2019, o estudo mostra que o 
número de fusões e aquisições domésticas – isto é, que 
envolveram apenas empresas brasileiras – realizadas nos 
seis primeiros meses deste ano cresceu 45% em 
comparação com o mesmo período do 
ano anterior.
http://twixar.me/K9r1

Caminhos da liderança
Baseada em entrevistas realizadas com 
84 mil consumidores de 20 países, a publicação 
Customer first. Customer obsessed mostra que as 
organizações que experiências excepcionais durante 
todo o ciclo de vida do cliente e constroem 
conexões emocionais relevantes têm consolidada 
a sua posição de liderança. Além disso, empresas 
com um forte senso de propósito, seja ambiental 
ou social, desfrutam de maior lealdade 
de seu público.
http://twixar.me/TRmT


