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O
timismo apesar da crise, percepção de oportunidades em um 
ambiente povoado de incertezas e necessidade de inovar para 
não perder espaço no mercado: é esse o “estado de espírito” dos 
CEOs ouvidos na Pesquisa Global CEO Outlook 2017, realizada 

pela KPMG com presidentes de organizações de médio e de grande portes 
de 10 países, incluindo 50 CEOs brasileiros, e apresentada na matéria de 
capa desta edição.

Compreender como pensam esses indutores de desenvolvimento – que 
capitaneiam as inovações pelo mundo, são responsáveis por milhões de 
postos de trabalho e decidem onde e como o capital será aplicado nos 
próximos anos – é fundamental para diferentes setores e empreendimentos 
planejarem suas próprias estratégias. 

Por falar em planejamento, vale conferir a matéria sobre separação e 
aquisição de empresas. Nela, fica claro que negociações de grande 
complexidade têm mais chances de sucesso se forem realizadas com o 
apoio de assessoria especializada.

Especialistas também são garantia de segurança para as empresas que 
terceirizam uma ampla gama de serviços e precisam ter um rigoroso 
monitoramento de seus contratos. Estes e outros temas, de governança, 
compliance, tax, são abordados nessa edição.

Aproveito este editorial para me despedir da Presidência da KPMG no Brasil. 
A partir de 1º de outubro, a posição será assumida por Charles Krieck, que 
inicia sua gestão com o mote “qualidade, inovação, eficiência e execução”.  
A ele, desejamos sucesso. E a você, prezado leitor, uma excelente leitura.

Pedro Melo
Presidente

Oportunidades e 
inovação

Editorial

    

Alguém 
deixou a
porta aberta.

A prática de Cyber Security Services da KPMG reúne 
especialistas em proteção das informações e continuidade 
dos negócios, gestão de riscos, privacidade, projeto 
organizacional, mudança comportamental e gestão de 
inteligência. Saiba mais em www.kpmg.com.br

Você sabe o que fazer 
quando seus dados 
começam a ficar expostos?

Anticipate tomorrow. Deliver today.
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