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A pandemia da covid-19 afetou de forma significativa a 
economia global e, um dos desdobramentos, também em 
âmbito mundial, foi o impacto na confiança dos CEOs. Tendo 
em vista esse cenário e em comparação com resultados 
observados em outros países, os executivos chineses 
apontam uma perspectiva relativamente mais estável 
tanto da economia do país como dos negócios de suas 
organizações. Esta é uma das principais conclusões do 
recorte chinês da pesquisa CEO Outlook 2020, conduzida 
pela KPMG anualmente com líderes globais. Um extrato 
exclusivo sobre as empresas chinesas traz um panorama das 
preocupações, prioridades e expectativas dos executivos desse 
país em relação ao crescimento empresarial, aos desafios e às 
estratégias utilizadas para planejar o sucesso de suas empresas 
nos próximos anos, especialmente em face das mudanças 
provocadas pela covid-19.
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Com relação aos resultados, 55% dos CEOs chineses afirmaram 
na segunda etapa da pesquisa (realizada entre julho e agosto de 
2020 para detectar o impacto da crise sanitária em comparação com 
as respostas da primeira etapa) que se sentem confiantes acerca 
do crescimento da economia de seu país - um percentual inferior 
ao obtido entre os CEOs globais (45%) ou sul-americanos (46%). 
Esse resultado é explicado basicamente pelas rígidas restrições 
implementadas no início da pandemia, permitindo que a China -
o primeiro país afetado pela crise - retomasse rapidamente as 
atividades econômicas. Consequentemente, os executivos
chineses construíram perspectivas diferentes sobre o
crescimento econômico global e nacional em relação às
expectativas dos CEOs dos demais países, onde as atividades,
pelo menos até a conclusão desta análise, não tinham sido
totalmente retomadas, especialmente na América do Sul.

Ainda em decorrência da pandemia, tanto os modelos de
negócios quanto operacionais mudaram e, por consequência,
os riscos e desafios que os CEOs enfrentam nessa nova realidade. 
Assim, a escassez de talentos tornou-se um dos riscos mais 
importantes para todos os líderes durante a crise, sobretudo
para os líderes chineses, pois a capacidade das organizações de
reter pessoal e atrair os talentos necessários, de modo geral, 
está atrelada ao desempenho organizacional futuro. No entanto, a 
preocupação não se restringe apenas a este tema. Os CEOs chineses 
destacaram, em segundo e terceiro lugar, os riscos associados à 
cadeia de suprimentos e à segurança cibernética, como as outras 
duas grandes preocupações que exigirão atenção no curto e médio 
prazo. A título de comparação, os líderes sul-americanos estão mais 
apreensivos com os efeitos das mudanças climáticas e, em segundo 
lugar, com os riscos associados à segurança cibernética, sendo que a 
escassez de talentos (a maior preocupação entre os CEOs globais e 
chineses) foi classificada em quarto lugar. 

Paralelamente, cerca de três quartos dos CEOs das organizações 
chinesas afirmaram que estavam mais propensos a reavaliar
sua abordagem sobre a cadeia de suprimentos. Embora eles 
entendam a importância da estabilidade nessas cadeias em meio
à crise ainda em andamento, conforme destacado no parágrafo 
anterior, 18% dos CEOs globais e 25% do grupo de executivos 
chineses observaram, durante a segunda fase da pesquisa (julho/
agosto), que o risco associado à cadeia de suprimentos é um
dos principais entraves que suas empresas enfrentarão no 
período pós-covid-19. Os três motivos pelos quais os
CEOs do gigante asiático estariam 
repensando a abordagem em sua
cadeia seriam, principalmente: obter
maior agilidade para responder às mudanças 
no comportamento do consumidor (33%); 
alcançar maiores níveis de resiliência no caso 
de um desastre natural (27%); e aproximar
a produção das fronteiras para convergir
mais rapidamente com as expectativas
dos clientes e da sociedade (27%).

A maioria dos CEOs chineses acredita
que a pandemia acelerou muito 
a transformação digital de suas 
organizações (55%), número 
significativamente superior ao obtido globalmente (30%) ou em 
comparação com os resultados sul-americanos (32%). Nesse sentido, 
75% dos líderes chineses asseguraram que já começaram a explorar 
tecnologias emergentes (quatro pontos percentuais superior à média 
global), demonstrando particular interesse pela Inteligência Artificial 
(IA) e computação em nuvem. De fato, quando questionados sobre 
o aumento dos investimentos em tecnologias emergentes, 77% dos 
CEOs chineses afirmaram que priorizarão a Inteligência Artificial e o 

aprendizado de máquina, em comparação com 68% dos
executivos globais. Em relação ao uso da computação em nuvem, 
70% dos CEOs chineses garantiram sua implementação, sendo
que o resultado global aponta um percentual de 65%.

A pandemia também transformou o trabalho e o foco das empresas 
nos aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG). 
Oitenta por cento dos CEOs chineses afirmaram que reduzirão 
o espaço físico de escritórios no futuro, um porcentual acima da 
média obtida entre os líderes globais (69%). Além disso, 85% dos 

CEOs chineses disseram que o trabalho 
remoto ampliou seu pool de talentos e
75% melhoraram, como resultado da
crise sanitária, a comunicação com
seus funcionários. O recorte dedicado
à China revela, ainda, que 70% dos
executivos chineses darão mais
atenção aos princípios ESG -
enquanto esses critérios preocuparam
63% dos CEOs globais. Mesmo
assim, os resultados refletem a imensa
preocupação de todos os executivos 
em manter as melhorias obtidas em 
sustentabilidade durante a pandemia,
sendo que um percentual de 71% dos

CEOs globais e sul-americanos concorda com esse ponto.
Na China, 60% dos líderes têm a mesma apreensão.  

Em um cenário que reflete uma sociedade cada vez mais voltada 
para o desenvolvimento sustentável, o fortalecimento dos princípios 
de ESG é essencial para as empresas. Por exemplo, no 13º Plano 
Quinquenal da China (2016-2020), o governo solicitou maior dedicação 
à governança ambiental, algo que resultou na elaboração de novas 
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leis, normas e novos regulamentos de proteção
ambiental em nível nacional, provincial e local. Por conta
dessa mudança, as empresas chinesas são obrigadas a
aprimorar continuamente a gestão dos princípios de ESG
para, assim, aumentar a confiança social e contribuir para
o desenvolvimento econômico sustentável. 

A economia digital cresceu de forma significativa em 
âmbito global nos últimos anos, e a China não é exceção. 
A transformação digital está impactando todos os setores 
produtivos, mas, em especial, o de serviços financeiros,
saúde, mercados de consumo e a indústria de manufatura.
O fato é que a relevância da tecnologia ficou ainda mais notável 
com a pandemia. Na área da saúde, por exemplo, a tecnologia 
está crescendo rapidamente com a implementação de novos 
aplicativos de diagnóstico, farmácia e tratamento online. 
O avanço da demanda por produtos digitais e serviços de 
distribuição acelerou a tendência de integração, colaboração
e uso de plataformas na cadeia de suprimentos de varejo.
As possibilidades e oportunidades são imensas.
E as empresas chinesas sabem disso.


