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Considerando as fases pré e 
pós-pandemia, o estudo CEO 
Outlook 2020 mostra que os 
líderes empresariais colocaram a 
digitalização e o ESG no topo das 
suas prioridades
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A 
transformação digital 
e as políticas de ESG 
(environmental, social and 
corporate governance) 

são reconhecidas como prioritárias 
por CEOs de todas as partes do 
mundo, incluindo o Brasil. Essas 
conclusões podem ser conferidas 
detalhadamente no estudo CEO 
Outlook, que em 2020 chegou à sua 
sexta edição.

Realizado em duas etapas - 
uma anterior à pandemia e 
outra posterior, já considerando 
os danos e as mudanças de 
perspectivas acarretadas pela 
crise desencadeada pelo novo 
coronavírus -, o estudo ambiciona 
revelar, de forma bastante nítida, o 
que os CEOs pensam em relação 
ao desenvolvimento dos negócios 
e aos desafios que enfrentam. 
Também indica as estratégias que 
eles estão dispostos a adotar para, 
nos próximos anos, conduzirem ao 
sucesso as organizações por eles 
lideradas.

Na primeira etapa, anterior à 
pandemia, o estudo baseou-se nas 
respostas e análises proporcionadas 
por 1.300 CEOs das principais 11 
economias do mundo – Estados 
Unidos, Reino Unido, Alemanha, 
Índia, Japão, Canadá, França, China, 

Austrália, Itália e Espanha -, 
além de 50 CEOs brasileiros e 
270 sul-americanos.

Após a eclosão da pandemia, a 
pesquisa passou por mais uma 
etapa, ganhando um capítulo 
dedicado ao impacto da Covid-19 
nos negócios. Assim, entre julho e 
agosto de 2020, foram entrevistados 
mais 315 CEOs globais, 80 sul-
americanos e 15 brasileiros. No total, 
mais de 1.600 CEOs das 11 principais 
economias, 65 brasileiros e 350 
sul-americanos contribuíram com a 
análise.

Há líderes tanto do setor público 
quanto da iniciativa privada. Em 
relação aos segmentos nos quais 
atuam, há representantes de 
bancos, varejo, asset management, 
energia, life sciences, indústria, 
telecomunicações, automotivo, 
infraestrutura, seguros e tecnologia.

Os insights colhidos na primeira 
e na segunda etapas da pesquisa 
não deixam dúvidas: a pandemia 
impactou profundamente as pessoas 
e as companhias. O aspecto mais 
óbvio desse impacto é o ganho de 
importância da comunicação digital. 
Se esta já estava em alta, com a 
pandemia ela se tornou praticamente 
a única opção de contato entre 

as pessoas, seja para interagir 
com familiares e amigos, acessar 
opções de lazer, estudar ou trabalhar 
remotamente.

Avanços na digitalização 

Para 40% dos CEOs brasileiros e 
50% dos consultados no estudo 
global, a digitalização das operações 
e a criação de novos modelos 
operacionais foram agilizados em 
ritmo extremamente acelerado desde 
o início da pandemia; 27% e 30%, 
respectivamente, reconheceram ter 
obtido em poucos meses, no campo 
da digitalização dos negócios, um 
avanço que se esperava para os 
próximos anos. 

Se antes da crise sanitária o 
investimento em tecnologia já era 
uma prioridade, essa demanda deve 
entrar ainda mais no foco dos líderes: 
53% dos brasileiros e 67% dos 
CEOs atuantes em economias mais 
maduras sinalizaram que pretendem 
caminhar nessa direção; 78% e 
67%, respectivamente, enxergam a 
disrupção como um fator essencial 
ao ganho de diferencial competitivo, 
e 74% dos brasileiros e 72% dos 
globais estariam dispostos a ampliar 
seus investimentos em tecnologias 
emergentes, como blockchain e 
inteligência artificial.

A pesquisa constatou também que 
40% dos brasileiros e 46% dos CEOs 
globais relataram ter observado 
um rápido avanço na geração de 
novos modelos de negócios devido 
às necessidades impostas pelo 
distanciamento social, com destaque 
para as transações digitais.

Para fazerem frente à alta demanda 
por automação e inteligência artificial, 
87% dos brasileiros e 61% dos 
líderes globais viram-se obrigados 
a realizar novas contratações. 
Também vale ressaltar que 82% 
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dos sul-americanos e 68% dos 
líderes globais afirmaram que o 
sistema de trabalho remoto ajudou 
a melhorar a comunicação com os 
funcionários, enquanto 80% e 71%, 
respectivamente, disseram que a 
nova modalidade permitiu identificar 
novos talentos. 

Ainda nas comparações entre 
sul-americanos e líderes globais, 
vale dizer que 85% dos primeiros e 
87% dos segundos indicaram que 
pretendem continuar investindo 
no uso de colaborações digitais e 
ferramentas de comunicação virtual 
mesmo depois que a pandemia 
acabar. Não por acaso, 100% dos 
brasileiros e 69% dos globais 
pensam em reduzir o espaço físico 
de seus escritórios.

Aumentar os investimentos em 
startups e incubadoras está na 
mira de 76% dos CEOs brasileiros 
e de 69% dos globais. E 80% dos 
líderes, tanto no Brasil quanto 
no mundo, consideram que o 
gerenciamento de ESG será 
fundamental para impulsionar o 
crescimento de longo prazo.

Sociedade e governança

Para 80% dos líderes brasileiros 
e 66% dos CEOs globais, a 
abordagem com propósito 
corporativo ajudaria a impulsionar 
ações e iniciativas que atenderiam 
aos stakeholders; e 94% e 79%, 
respectivamente, afirmaram 
que suas empresas reavaliaram 
propósitos para atender às 
necessidades dos stakeholders.

Um dos temas mais recorrentes 
tem sido a diversidade: 82% dos 
brasileiros e 70% dos líderes 
globais entendem que o progresso 
na diversidade e inclusão existe, 
é uma prioridade no mundo dos 
negócios, mas ainda avança em 
uma velocidade muito inferior à 

Questionados se suas organizações 
declaram publicamente alguma nova 
medida contra racismo negro em 

Gestão de desempenho

  

Intervenções externas, por exemplo, doações 

Intervenções de apoio, por exemplo, treinamento de aliados

 

Treinamento individual para controlar o preconceito inconsciente

 

Intervenções estruturais/sistemáticas, como 
recrutamento/promoções/representação de liderança
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2020, 60% dos brasileiros e 51% dos Globais afirmaram que 
planejam anunciar em breve as iniciativas adotadas a esse 
respeito. O quadro abaixo ilustra ações que as empresas vêm 
tomando (os entrevistados puderam escolher mais de uma 
opção):



Expectativa de ganhos para os próximos três anos

Negativo entre 2,5% e 4,99% ao ano

Negativo entre 0,01% e 2,49% ao ano

Sem variação

Crescimento de 0,01% a 2,49 ao ano

Crescimento de 2,5% a 4,99 ao ano

Crescimento de 5% a 9,99 ao ano

7% 4%

20% 7%

27% 21%

13% 39%

20% 27%

13% 2%

Brasil América 
do Sul

e, na medida do possível, 
tornarem-se ainda mais relevantes 
em seus respectivos nichos de 
atuação. O que houve, no entanto, 
foi uma maior sensibilização para 
a relevância e urgência de certos 
assuntos, sobretudo aqueles 
ligados à sustentabilidade e a 
adoção de novos modelos de 
trabalho e negócios. O novo 
normal, do qual tanto se fala, 
será principalmente digital, pouco 
presencial, disruptivo e atento 
à responsabilidade social e ao 
respeito ao meio ambiente.

Apesar do luto, do sofrimento, da 
crise econômica de proporções 
dantescas, a pandemia nos legou 
ao menos um saldo positivo: 
estamos no século 21 e não 
podemos adiar a modernização 
que o terceiro milênio exige de 
todos nós.n

desejável. A igualdade de gênero 
também está no radar dos 
CEOs: 64% dos brasileiros e 71 
dos globais entendem que os 
Conselhos de Administração ainda 
estão caminhando a passos lentos 
e têm um longo caminho a trilhar 
na construção dessa diversidade.

Em contrapartida, 76% dos 
brasileiros e 63% dos líderes 
globais acreditam que, nos 
próximos três anos, as 
organizações ficarão cada vez mais 
atentas para ampliar a diversidade 
de gênero.

Meio ambiente

O tema “sustentabilidade” 
ganhou novo fôlego: 60% dos 
brasileiros e 71% dos CEOs 
globais reconhecem que o 
combate às mudanças climáticas 
tem grande importância e precisa 
estar na agenda das organizações; 
82% e 79%, respectivamente, 
afirmam que há pressão por parte 
de clientes e colaboradores por 
medidas voltadas a esse tema; 
consumidores jovens são os que 
mais exigem responsabilidade 
ambiental, na opinião de 88% 
dos líderes globais e 90% dos 
brasileiros.

Conclusões

A pandemia não mudou 
profundamente as percepções dos 
CEOs acerca do que é importante 
para suas organizações sobreviverem 


