
nfels - Senior Partner da 
Mckinsey & Company - 
(p.106) “2020 é o ano da 
oportunidade para o Bra-
sil! Empresas brasileiras 
são campeãs mundiais em 
fazer mudanças em tem-
pos de incerteza com agili-
dade e ousadia. Neste 
começo de 2020, temos as 
condições certas para 
agentes ousados remode-
larem seus negócios e até 
irem além de seus atuais 
limites para capturar no-
vas oportunidades. Vamos 
fazer de 2020 o ano em 
que as empresas brasilei-
ras farão movimentos ou-
sados!” 

Assim, já são vários os 
estudos das mais concei-
tuadas consultorias mun-
diais que apontam gran-
des oportunidades no Bra-
sil para 2020.  

Acredite e pise fundo!    

Pense nisso. Sucesso! 

Reinaldo Fiorini, Managing 
Partner da McKinsey no 
Brasil e Nicola Calicchio, 
Chairman do Conselho 
Global de clientes da 
McKinsey, publicaram um 
extenso documento sobre 
as oportunidades do Brasil 
em 2020,(*) que deve ser 
lido e estudado por todos 
aqueles que queiram en-
tender melhor o Brasil e 
suas oportunidades, sem 
qualquer viés político par-
tidário. 

O documento pode ser 
encontrado em 
www.mckinsey.com.br. 

O relatório apresenta 23 
temas sobre o Brasil que 
vão da matriz energética, 
ao sistema de seguros, 
educação, saúde, negócios 
até mesmo o futebol. Vale 
a pena conhecer.  

“O Brasil tem o mais valio-
so ativo ambiental do 
mundo e poderá se tornar 

o líder global na economia 
verde. Isso inclui infraes-
trutura e agronegócio, 
onde a lacuna de financia-
mento é enorme e as 
oportunidades de investi-
mentos de longo são úni-
cas”, afirma Sylvia Couti-
nho, Presidente - UBS 
Bank Brazil (p.27) 

E não só no agronegócio 
as oportunidades são 
enormes. Em todos os 
setores estudados, as 
oportunidade de investi-
mento e crescimento se 
apresentam com grande 
potencial.  

Na área de tecnologia e 
consumo, o relatório 
aponta que 71% dos brasi-
leiros possuem um smar-
tphone e que o brasileiro 
fica 9,5 horas por dia plu-
gado na internet, sendo o 
segundo no mundo no uso 
intensivo da rede. 

E como afirmou Bob Ster-
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“Num tempo em que a dis-
rupção está impactando o 
mundo e as históricas rela-
ções comerciais estão sen-
do impactadas pela geopo-
lítica e pela tecnologia,       
o Brasil se destaca como 
um país onde as oportuni-
dades para o crescimento 
surgem como atraentes e 
disponíveis para serem co-
nhecidas.” 

Kevin Sneader 
Global Managing Partner 
McKinsey & Company 
 
 
 
“Com baixa inflação e baixas 
taxas de juros, 2020 pode ser 
um ano em que o varejo no 
Brasil realmente decole, espe-
cialmente para aqueles capa-
zes de navegar na onda das 
transformações digitais . “ 
 
Antonio Carlos Pipponzi 
Presidente do Conselho 
Drogarias Raia/Drogasil 
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