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Introdução
O mundo pós-Covid e o futuro do trabalho na América do Sul

A economia sul-americana sente os impactos de quase dois anos marcados pela 
pandemia da Covid-19. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e 
o Caribe (CEPAL), em 2020 os países da região receberam US$ 105,48 bilhões 
de investimentos estrangeiros diretos, 34,7% a menos que em 2019. A cifra 
também corresponde a meros 51% do recorde histórico, alcançado em 2012,
e é o menor valor desde 2010. Em julho deste ano, o órgão das Nações Unidas 
publicou outro estudo, intitulado “O Paradoxo da recuperação na América Latina
e no Caribe: crescimento com persistentes problemas estruturais”, no qual projeta 
um crescimento médio de 5,2% para a região em 2021, após a contração de 
6,8% registrada em 2020. A taxa de crescimento é alta, mas, além de suceder uma 
queda acentuada, acredita-se que ela não será o suficiente para debelar os impactos 
sociais da crise e os problemas estruturais da região. Em resumo, o continente deve 
enfrentar uma recuperação lenta. 

Esta é parte da conjuntura subjacente ao KPMG 2021 CEO Outlook, que na América 
do Sul, entre 28 de junho e 30 de julho, consultou 260 líderes empresariais de 
nove países: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Uruguai, Peru 
e Venezuela. Quase metade dos entrevistados (45%) comandam empresas com 
faturamento entre US$ 500 milhões e US$ 999 milhões, e 33% entre US$ 1 bilhão 
e US$ 9,9 bilhões. As maiores concentrações da amostra por segmento de atuação 
são bancos (14%), consumo e varejo (12%), seguros e indústria (10% cada). Mais 
da metade (61%) das empresas são de capital aberto. Além disso, 90% dos CEOs 
entrevistados na América do Sul são do sexo masculino, e 10% do sexo feminino. 
Neste relatório, apresentamos os destaques da pesquisa para a América do Sul, 
comparando os dados apurados entre os sul-americanos com aqueles referentes 
à amostra mundial, de 1.325 CEOs dos cinco continentes, e também com os 
principais resultados do KPMG 2020 CEO Outlook.

Charles Krieck
Presidente da KPMG no Brasil
e na América do Sul
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Alejandro Butti,
CEO do Santander,
Argentina

O ano de 2022 deverá ser bom no aspecto 
econômico, pois os processos de vacinação 
avançam e estamos voltando à normalidade. 
Embora existam desafios a serem resolvidos
no que tange a desequilíbrios macroeconômicos 
estruturais, estamos otimistas com relação a 
diversos setores da economia, que poderão 
encontrar boas oportunidades de fazer negócios
em um ambiente desafiador.

A América do Sul e o Mundo

Riscos e oportunidades
 
Os CEOs sul-americanos estão otimistas a respeito dos próximos três anos 
– seja das suas empresas, das economias locais onde estão inseridos ou da 
economia global. Os confiantes com o futuro das companhias somam 87%, 
mesmo nível do restante do mundo – neste caso, os 1.325 CEOs que pertencem 
ao grupo denominado de “Core Countries” (integrado por Austrália, Canadá, 
China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Espanha, Reino Unido e Estados 
Unidos). Mas o patamar se mantém alto mesmo quando o analisado são os
países e os segmentos em que as empresas atuam, e, nesses aspectos,
os sul-americanos estão mais otimistas do que o restante dos países 
analisados. Os que estão positivos com a economia dos seus países são 88% 
(contra 82% na amostra dos Core Countries), e, em relação aos segmentos
de atuação, 91% estão confiantes (nos Core Countries são 77%). 
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Mónica Contreras,
CEO da Transportadora de Gas Internacional, 
Colômbia

Trabalhar de forma ampla a sustentabilidade, a 
partir da garantia dos Direitos Humanos e de uma 
estrutura de governança corporativa transparentes, 
equitativas e eficazes, bem como garantir processos 
de produção limpos, reduzindo as emissões 
poluentes, são ações que terão reflexos no 
componente social.

O crescimento inorgânico é a estratégia mais popular globalmente e também 
na América do Sul, com 35% dos CEOs afirmando que pretendem incrementar 
suas operações por meio de alianças estratégicas – fusões e aquisições e
joint-ventures são menos populares, com 18% e 13%. O crescimento orgânico, 
por sua vez, deve ser estratégia de 28% dos executivos, taxa que nos
Core Countries foi ligeiramente maior (31%). 

Tecnologias disruptivas e riscos relacionados à cadeia de suprimentos são vistos 
como mais ameaçadores pela maior fatia de CEOs da América do Sul: 19% e 18% 
dos entrevistados, respectivamente, elegeram esses dois como os maiores riscos 
ao crescimento das empresas nos próximos três anos.
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Juan Carlos Berrú de la Torre,
CEO do Grupo Futuro,
Equador

Um dos maiores desafios que a pandemia
impôs às empresas da região foi a pressão
sobre as cadeias de suprimentos, considerando
as restrições à livre mobilidade e os múltiplos 
desafios à maneira tradicional de acessar mercados 
e clientes. A partir de agora, as empresas de 
sucesso serão aquelas com a melhor e mais
ágil capacidade de adaptação às mudanças.

 Crescimento Orgânico

Fusões e aquisições

Joint venture

Outsourcing 

Alianças estratégicas
com terceiros

31%

24%

11%

6%

29%

28%

18%

13%

6%

35%

Core Countries

Qual das estratégias a seguir será a mais importante para que
sua organização atinja suas expectativas de crescimento nos
próximos três anos?

América do Sul

Na amostra do grupo dos Core Countries, onde os riscos estão
bem distribuídos, essas taxas são de 11% e 12%. As estratégias
para prevenção desses tipos de riscos são a diversificação de fontes 
de entrada e o monitoramento constante da cadeia, de forma a 
antecipar eventuais problemas e torná-la mais resiliente.
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Sebastian Kanovich,
CEO da dLocal,
Uruguai

Começamos a operar em nosso país, mas nunca 
pensamos que isso pudesse ser uma restrição. 
Sabíamos que os desafios de pagamentos locais 
iam muito além dos países vizinhos. Nossas raízes 
nos forçaram a pensar grande e agir globalmente 
desde o início. Construímos a nossa plataforma 
global do zero para atender às necessidades 
de nossos estabelecimentos globais de rápido 
crescimento. Conforme as necessidades dos 
nossos clientes aumentam e evoluem, também 
crescemos para atendê-las.

Core Countries América do Sul

Cibersegurança

Taxa de juros

Operacional

Reputação

 Tecnologias 
emergentes/disruptivas

Cadeia de fornecedores

Regulatório

Cultura interna
não ética

 Risco ambiental/
mudanças climáticas

Talentos

Retorno ao 
territorialismo 

Impostos

12%

3%

11%

10%

11%

12%

11%

0%

12%

2%

5%

10%

14%

1%

7%

7%

19%

18%

12%

2%

10%

2%

1%

8%

Qual é o maior risco ao crescimento da sua empresa nos
próximos três anos?
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Mónica Contreras,
CEO da Transportadora de Gas Internacional, 
Colômbia

As economias sul-americanas são altamente 
dependentes das indústrias extrativas, e as 
commodities atingem uma alta histórica de preços. 
Além disso, essa alta dependência das indústrias 
extrativas diminui o impacto da “quebra” das 
cadeias produtivas causada pela pandemia. Isso 
porque elas estão, comparativamente, no início
da cadeia de suprimentos. 

CEOs, Governos e stakeholders: 
novos pactos globais 
A pandemia da Covid-19 jogou luzes sobre aspectos da dinâmica
política, social e financeira das economias mundiais que até então não 
possuíam tanta visibilidade. O impacto coletivo de decisões individuais 
deu o tom de muitas discussões ao redor do globo, ao lado de temas
de sustentabilidade ambiental e o valor da cooperação de diversos
agentes para o avanço dessa agenda. Os dados apurados pelo KPMG 
2021 CEO Outlook sugerem que esses temas já se encontram bem 
disseminados no mundo dos negócios. A perspectiva é de que pactos 
podem ser criados ou renovados para fortalecer as estruturas e
fluxos produtivos globais. 
 
Os executivos estão de olho na relação entre mercado e governos.
Para 78% dos CEOs da América do Sul, a pressão exercida pela
pandemia sobre as finanças públicas aumentou a urgência de uma 
cooperação multilateral no sistema tributário global, posição endossada
por 75% dos CEOs globais. Sul-americanos estão à frente quando
a questão é a capacidade de grandes empresas auxiliarem os
governos a encontrar soluções para os desafios globais: 82%
acreditam nisso, ante 74% no grupo de Core Countries. Nesse sentido,
é grande a expectativa acerca da Conferência das Nações Unidas sobre 
mudanças climáticas de 2021 (conhecida como COP26), marcada para 
acontecer na Escócia, em novembro de 2021. Na América do Sul, 81% dos 
entrevistados afirmam que os líderes mundiais que participarão do encontro 
precisam injetar a urgência necessária na agenda ambiental – no grupo
de Core Countries, 75% têm a mesma posição, sugerindo que a pauta é
vista com maior urgência no continente. 
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Além disso, é grande a proporção de CEOs (82% no continente e 77%
no grupo de Core Countries) que acreditam que o estímulo do governo
é necessário para turbinar os investimentos feitos pela comunidade 
empresarial quanto às mudanças climáticas. É interessante observar,
por fim, que os CEOs da América do Sul estão entre os mais engajados 
na questão ambiental.

No continente, 45% dos executivos pretendem investir entre
6% e 10% da receita das empresas em programas que as tornem mais 
sustentáveis, ante 21% no grupo de Core Countries. Os que pretendem 
investir uma fatia menor, de até 5%, somam 44% na amostra dos Core 
Countries, e 28% no continente. 

Se os CEOs esperam estímulo público para fazer avançar pautas ambientais, 
o mesmo pode ser dito a respeito da maneira como a sociedade enxerga as 
empresas. Inclusão de gênero e raça são temas da ordem do dia, e a opinião 
pública tem colocado lentes de aumento sobre ações afirmativas e políticas 
de responsabilidade social e ambiental das companhias, na expectativa 
de que elas sejam agentes de transformação. Pouco mais da metade dos 
sul-americanos (56%) e uma fatia maior dos CEOs dos Core Countries (62%) 
acredita que a intensidade com que as empresas abordam internamente 
temas como diversidade, etnia e gênero deve aumentar. Mesmo assim, 
eles sabem que, daqui em diante, os executivos e outros porta-vozes serão 
cada vez mais cobrados por stakeholders e pelo público. A maioria dos 
entrevistados (82% e 71% nos dois grupos, respectivamente) acredita que 
os CEOs serão considerados responsáveis pelo avanço ou não dessas 
pautas. Outros dados reforçam que os executivos estão dispostos a “colocar 
o dedo na ferida” em temas de interesse social: 70% dos sul-americanos 
e 75% do outro grupo demitiriam um colega sênior devido a problemas de 
comportamento do mesmo, e 80% e 72% topariam desinvestir uma parte 
lucrativa do negócio que prejudicasse a reputação da companhia. Juan Carlos Berrú de la Torre,

CEO do Grupo Futuro,
Equador

A pandemia nos deixa com um ímpeto maior
para focar a sustentabilidade dos negócios, 
entendida como a criação de valor compartilhado 
para a sociedade, bem como o cuidado
com o meio ambiente.



10 KPMG 2021 CEO Outlook: América do Sul © 2021 Ostos Velázquez & Asociados, una sociedad venezolana y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes
de KPMG afiliadas a KPMG International Ltd, una entidad privada Inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.

Viviane Mansi,
CEO da Fundação Toyota,
Brasil

Nossa empresa se comprometeu globalmente 
a ajudar a reconhecer os problemas globais. 
Colocamos no bottom line de nossos releases qual 
é a relação das ações que estamos divulgando com 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas 
é importante lembrar que as metas mudam de país 
a país, e vejo poucas pessoas trazendo discussões 
mais lúcidas sobre isso.
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Sebastian Kanovich,
CEO de dLocal,
Uruguay

Apenas 20% dos compradores on-line em
mercados emergentes de fato têm uma 
conta bancária ou um cartão de crédito. Em 
nossa empresa, asseguramos que todos, 
independentemente de seu acesso aos serviços 
bancários, possam fazer parte da economia da 
Internet. E que todos tenham a mesma experiência 
de usuário, sem importar se optam por pagar com 
cartão de crédito, dinheiro, parcelado ou usando 
qualquer outro método de pagamento.

Futuro do trabalho: propósito e modelo híbrido 

Se há alguns anos os millenials eram a grande novidade do mercado de 
trabalho, agora é a geração seguinte, apelidada de “Z”, que tem chegado
às empresas. Os CEOs acreditam que ações afirmativas e programas
de responsabilidade socioambiental são importantes para atrair e
reter jovens talentos. Para 24% dos sul-americanos e 29% dos executivos 
do grupo de Core Countries, o maior benefício de ser uma organização 
diversa e inclusiva é atrair funcionários nascidos entre o início da década
de 1980 e início dos anos 2000. Vale lembrar que, nessa pesquisa, a
larga maioria dos entrevistados têm entre 50 e 69 anos de idade – 91%
na América do Sul, e 82% na amostra dos Core Countries. Outros
benefícios são a melhora dos processos de tomada de decisão, que 
evoluem na medida em que os pontos de vista sobre os desafios e dinâmica 
das empresas tornam-se mais diversos, e o estímulo a iniciativas inovadoras.  
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Core Countries

Qual das opções a seguir melhor descreve o objetivo geral
da sua organização?

Incorporar nosso propósito em tudo o que fazemos, 
criando valor de longo prazo para todas as nossas partes 

interessadas, incluindo clientes, funcionários, investidores
e comunidades

Contribuir com assuntos de interesse 
público e de melhora da sociedade

Fornecer retorno econômico 
aos nossos acionistas

América do Sul

64% 59% 22% 52% 13% 15%

A ideia de que negócios devem ser movidos por propósitos mais
amplos também encontra boa adesão entre os líderes empresariais. 

A maioria dos CEOs (68% no continente e 71% no grupo de Core Countries) 
declara que, desde que a crise da Covid-19 começou, sentem-se mais 
conectados ao propósito de suas empresas. Essa perspectiva não deve 
apenas melhorar a reputação das organizações, mas também entregar bons 
resultados para investidores e stakeholders. Também é interessante observar 
que 85% dos executivos na América do Sul e 81% dos Core Countries 
afirmam que a pandemia fez com que o foco dos programas de ESG – 
Environmental, Social and Governance mudasse para o componente 
social. O universo corporativo passou a dar mais atenção a tópicos como 
a saúde mental dos funcionários, suporte tecnológico e sobrecarga das 
mulheres que, além de cumprirem suas tarefas corporativas, precisaram 
cuidar da casa e da família em tempo integral. Segundo pouco mais da 
metade dos CEOs da América do Sul, o esforço vale a pena: 53%

afirmaram que os programas de ESG melhoram a desempenho 
financeiro das empresas. No grupo de Core Countries, 40%
veem a questão de maneira neutra, e 37% acreditam no impacto 
financeiro positivo. 

O modelo de trabalho híbrido, em que os trabalhadores devem se 
dividir entre a rotina no escritório e o home office, se impôs como 
realidade por conta da pandemia e deve permanecer em alguma 
medida depois que a Covid-19 deixar de ser uma ameaça. Nessa 
conjuntura, como manter os funcionários engajados, motivados e 
produtivos? As táticas mais populares entre os CEOs sul-americanos 
são, em primeiro lugar, o foco no bem-estar e saúde mental das 
equipes, e em segundo os treinamentos para desenvolvimento 
de qualificações digitais, garantindo que as habilidades dos 
funcionários estejam voltadas para o futuro. 
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Mónica Contreras,
CEO da Transportadora de Gas Internacional, 
Colômbia

Os padrões de consumo mudaram e a incerteza 
tomou conta da maneira como as empresas 
deveriam preparar a cadeia de consumo. Acredito 
que as principais lições aprendidas estão relacionadas 
à flexibilidade exigida nessa cadeia; a necessidade 
de adoção de modelos mais ágeis; a prioridade de 
trabalhar ou focar no core do negócio e se adaptar às 
novas demandas geradas pelo consumidor.

Segurança e cyber estratégia em foco
A relação entre inovação, tecnologia e futuro não é casual. A postura dos
CEOs a respeito desse universo também foi abordada, mostrando que temas 
como disrupção, cyber estratégia e segurança de dados continuam recebendo 
atenção. Processos disruptivos na tecnologia são vistos como oportunidade 
por 82% dos sul-americanos, taxa que entre os Core Countries cai para 76%.
Não surpreende, portanto, que 75% e 72% dos entrevistados, respectivamente, 
afirmem que, em vez de esperar que os concorrentes sejam agentes da disrupção 
em seus mercados, eles mesmos pretendem tomar a dianteira desse processo. 

Os sul-americanos também se consideram mais bem preparados para um 
cyber ataque do que a média. Por aqui, 78% declararam que suas empresas 
estão bem-preparadas para uma eventualidade do gênero, índice que no apanhado 
do grupo de Core Countries é de 58%. Uma cyber estratégia robusta é vista 
como fundamento da confiança dos stakeholders por 81% dos sul-americanos, 
e 75% pelos Core Countries. A maioria também concorda que a segurança da 
informação é uma importante vantagem competitiva, e que a construção
de uma cultura de cyber segurança é tão importante quanto a construção
de controles tecnológicos. Quando questionados sobre riscos digitais – incluindo 
ameaças cibernéticas, interrupções de serviço devido a falhas de tecnologia 
e danos à reputação por questões de privacidade de dados –, os executivos 
afirmaram que os principais passos para construir a resiliência digital das 
empresas nos próximos três anos serão o fortalecimento da governança
em torno da resiliência operacional e sua capacidade de se recuperar de um
grande incidente (apontado por 57% dos sul-americanos), foco na segurança e 
resiliência das cadeias de suprimentos ou ecossistema de fornecedores (53%)
e o estabelecimento de uma forte cultura digital e de risco cibernético (51%). 
Essas são, também, as táticas mais apreciadas no grupo de Core Countries.

A
 A

m
érica do S

ul
e o M

undo

C
E

O
s, G

overnos e 
stakeholders: novos

pactos globaiss 

Futuro do trabalho: 
propósito e

m
odelo híbrido 

A
 A

m
érica do S

ul de
2020 e a A

m
érica do

S
ul de 2021

C
onclusão

S
egurança e cyber 

estratégia em
 foco



14 KPMG 2021 CEO Outlook: América do Sul © 2021 Ostos Velázquez & Asociados, una sociedad venezolana y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes
de KPMG afiliadas a KPMG International Ltd, una entidad privada Inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.

Core Countries

Incorporar uma abordagem abrangente sobre ética
e privacidade dos dados

Concentrar-se na segurança e resiliência de cadeias de 
suprimentos e ecossistema de fornecedores

Desenvolver uma infraestrutura de tecnologia baseada
em nuvem segura e resiliente

Fortalecer a governança em torno da resiliência operacional
e sua  capacidade de se recuperar após um grande incidente

Melhorar as habilidades em segurança cibernética
e outras áreas de risco de tecnologia

Adotar a automação para agilizar e otimizar o
gerenciamento de riscos de segurança e tecnologia

Estabelecer uma forte cultura digital e de risco cibernético,
e que seja defendida por líderes seniores

Incorporar princípios de segurança e resiliência ao
projeto de sistemas e serviços futuros

América do Sul

25%

48%

40%

46%

46%

34%

42%

19%

14%

53%

43%

57%

37%

35%

51%

10%

Pensando nos riscos digitais, quais são as principais etapas que
você planeja realizar para construir resiliência digital nos próximos 
três anos? (os respondentes puderam optar por mais de
uma alternativa)

Nesse mesmo sentido, os CEOs acreditam que precisam ser rápidos em 
transferir investimentos para oportunidades digitais e descontinuar negócios 
que estejam enfrentando obsolescência tecnológica. Novas parcerias são 
consideradas cruciais na estratégia de transformação digital para 81% dos 
entrevistados na América do Sul, e para 70% no grupo de Core Countries.
A ênfase na tecnologia também deve se dar na alocação de novos 
investimentos. Por isso, nas empresas de 65% dos CEOs da América do Sul e 
60% dos Core Countries, o que deve ser priorizado no investimento com vistas ao 
crescimento é a compra de novas tecnologias. Em segundo lugar, para ambos os 
grupos, está o treinamento e desenvolvimento de habilidades da força de trabalho. 
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Viviane Mansi,
Fundação Toyota,
Brasil

Nosso país tem uma TI atrasada e, especialmente 
na América do Sul, isso é um fruto da queda na 
lucratividade. Se cai a lucratividade, você demora 
mais para adotar algumas medidas que deveriam
ser consideradas default.
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A América do Sul de 2020
e a América do Sul de 2021

Juan Carlos Berrú de la Torre,
CEO do Grupo Futuro,
Equador

No Equador, os indicadores mostram uma tendência 
positiva quanto ao crescimento gradual da atividade 
econômica em geral. As vendas do setor privado 
nos últimos meses superam em muito as do 
mesmo período do ano passado, e inclusive
já superam as dos mesmos meses do ano
pré-pandemia de 2019, após o restabelecimento
das cadeias de suprimentos e de pagamento
e da redução das restrições para a mobilidade.

Mais otimismo e emergência de pautas

Em que medida as opiniões e visões dos CEOs sul-americanos mudaram no 
último ano? Para responder a essa questão, retomaremos alguns dos principais 
insights do KPMG 2020 CEO Outlook e compará-los com os dados apurados no 
presente estudo. Em primeiro lugar, nota-se que este ano há mais executivos 
otimistas. A proporção de entrevistados confiantes quanto ao futuro das 
suas empresas saltou de 73% para 87%. Enquanto isso, os que projetavam 
positivamente a economia de seus países eram 60% em 2020, contra
88% este ano. 

O apetite por fusões e aquisições, como era de esperar, evoluiu junto.
Ano passado, apenas 26% dos CEOs declararam que suas empresas
estavam desejosas de realizar esse tipo de operação, 52% viam a questão
de maneira neutra e 22% tinham baixo apetite. Em 2021, cerca de metade (51%) 
continuou neutra, mas a faixa dos entrevistados com alto apetite por fusões
e aquisições subiu para 40%.
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Alejandro Butti,
CEO do Santander,
Argentina

Não pode haver crescimento sustentado em 
economias que não sejam sustentáveis, que não 
levem em conta o cuidado com o meio ambiente 
ou a redução das desigualdades. No Santander, 
focamos ambas as questões como temas 
prioritários da nossa agenda de trabalho.

Ano passado a maior demanda por relatórios e transparência das
práticas de governança ambiental, social e governança corporativa
(ESG - Environmental, Social and Governance, em inglês) já aparecia.
Na pesquisa, 72% afirmaram que esse seria um aspecto fundamental
para impulsionar o crescimento das organizações a longo prazo. O senso de 
propósito também já estava bem espalhado, com 72% dos CEOs afirmando-
se dispostos a defender pessoalmente o propósito das organizações 
para reter e atrair funcionários. No entanto, pouco mais da metade (52%) 
disseram lutar para vincular a estratégia de crescimento das empresas a um 
objetivo social mais amplo. Com a emergência da Covid-19 e o deslocamento 
dos investimentos de ESG para seus componentes sociais, já abordados 
neste estudo, há a indicação de que agora os executivos sentem-se mais 
vinculados ao lado social de seus negócios. A proporção de CEOs que 
demitiriam um colega sênior devido seu comportamento subiu de 67% para 
70% entre 2020 e 2021. Enquanto isso, os dispostos a abrir mão de partes 
do negócio que prejudicassem a reputação da empresa saíram de
77% para 80%. 

As mudanças climáticas continuaram sendo uma fonte de preocupação, 
e também aumentou a percepção a respeito do papel das grandes 
empresas no enfrentamento a essa e outras questões que ameaçam 
a vida globalmente. Ano passado, 79% dos executivos sentiam-se 
pressionados a tomar medidas contra esse problema. Mais impressionante 
ainda é evolução da proporção de CEOs que acreditam que grandes 
empresas têm os recursos – financeiros e humanos – para ajudar os 
governos a encontrar soluções para os desafios globais prementes:
82% em 2021, contra 52% em 2020. 

O desejo de protagonizar processos disruptivos também aumentou 
no último ano. Em 2020, 67% dos CEOs sul-americanos afirmavam que, 
em vez de esperar os concorrentes, suas organizações estavam sendo 
ativamente disruptivas no setor em que operavam. Enquanto isso, quase 
um quarto (24%) dos respondentes eram neutros quanto à questão, e 9% 
discordavam. Em 2021, por outro lado, 75% afirmam conduzir negócios 
disruptivos, e a fatia de neutros caiu para 15%. A proporção de CEOs cuja 
prioridade em investimento de capital será a tecnologia continuou no
mesmo nível: 64% em 2020 e 65% em 2021.

A
 A

m
érica do S

ul
e o M

undo

C
E

O
s, G

overnos e 
stakeholders: novos

pactos globaiss 

Futuro do trabalho: 
propósito e

m
odelo híbrido 

S
egurança e cyber 

estratégia em
 foco

C
onclusão

A
 A

m
érica do S

ul de
2020 e a A

m
érica do

S
ul de 2021



17 KPMG 2021 CEO Outlook: América do Sul © 2021 Ostos Velázquez & Asociados, una sociedad venezolana y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes
de KPMG afiliadas a KPMG International Ltd, una entidad privada Inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.

Conclusão
A cada nova edição, o KPMG CEO Outlook busca estudar o estado de 
ânimo predominante entre executivos de diferentes países e regiões 
do planeta. Vindos de diferentes conjunturas econômicas e políticas, 
atuando em segmentos distintos, eles respondem às mesmas perguntas, 
o que permite visualizar e compreender continuidades e rupturas em 
suas percepções, anseios, expectativas e receios. Após anos analisando 
os fatores econômicos e tecnológicos de grandes empresas, em 2021 
ampliamos um novo ângulo do nosso questionário: as questões
sociais e o propósito dos negócios. 

A pandemia da Covid-19 exigiu a flexibilização da rotina em empresas, 
e novas estratégias de negócios precisaram ser criadas a toque de caixa 
para atender a uma conjuntura que trouxe retração de investimentos 
e muita incerteza sobre o futuro. O home office foi massificado como 
estratégia emergencial em tempos de isolamento social, e hoje avalia-se 
em que medida o trabalho remoto ou em regime híbrido deve permanecer 
após o fim da pandemia. Uma pequena parte dos CEOs (15% na América 
do Sul) declarou que já diminuíram ou diminuirão a presença física de suas 
companhias, e menos da metade (35%) pretendem contratar pessoas
que trabalharão predominantemente de forma remota. Um mundo
officeless, portanto, ainda não está no horizonte sul-americano.
Apesar disso, mudanças menos radicais do que a abolição dos escritórios, 
como flexibilização de horários, balanço entre vida pessoal e profissional 
e home office em determinados dias da semana, são sinais do futuro
do trabalho que podem se tornar mais palpáveis no curto prazo.

Em algumas empresas, trabalhadores precisaram ter seus
vencimentos reduzidos ou foram demitidos. Apoio psicológico
e iniciativas para promoção da saúde mental, vindas de
diferentes instâncias da sociedade, emergiram como estratégia
para enfrentamento da crise. Esses temas se refletiram nas empresas, 
impactando os recursos destinados a componentes sociais dos 
programas de ESG e colocando em pauta aspectos como o bem-estar 
dos funcionários enquanto corresponsabilidade das organizações, ou os 
reflexos que a dupla jornada de trabalho das trabalhadoras que também 
são mães tem sobre as políticas internas de equidade de gênero. 

Este ano também assistimos a um processo de ampliação de 
iniciativas de inclusão – de gênero e cor, sobretudo – em empresas, 
e das discussões por elas geradas no âmbito público. Mais do que 
nunca, a opinião pública lança um olhar analítico sobre o mundo 
dos negócios, na expectativa de que eles não entreguem apenas 
produtos e soluções, mas que o façam de maneira socialmente 
ética e ambientalmente responsável. Não à toa, 67% dos CEOs 
consultados na América do Sul concordam que, à medida em que 
a confiança nos governos diminui, o público procura em marcas um 
agente de enfrentamento a desafios sociais como desigualdade de 
gênero e mudanças climáticas. As empresas estão se tornando 
mais diversas em termos de representatividade étnica, social e 
de gênero, e já se desenha uma visão dos CEOs a respeito dos 
benefícios dessa nova configuração da força de trabalho, que
vão desde atrair jovens talentos até incentivar a inovação por meio
da diversidade de pontos de vista. 
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