
Hugo Bethlem
Presidente 

• Inconformado com o jeito que os INVESTIMENTOS e 
NEGÓCIOS são conduzidos no Brasil...

• 40+ anos de varejo – executivo sênior do GPA, Dicico, 
GP Investimentos e Carrefour (inicio de carreira na 
Arthur Andersen)

• Senior Advisor da ForFuturing (Consultoria ESG)
• Conselheiro de Empresas e ONGs
• Investidor de Startups – ConectaLá, Ziro, Fácil 

Consulta, FairCloset e aceleradoras WoW, Ventiur e 
Vox Capital

• Formado em Administração de Empresas e Contábeis 
– FMU com especialização em gestão, 
empreendedorismo e governança – FGV, Cornell, 
Babson, IMD, Oxford, Stanford e Harvard

• Executivo Financeiro do Ano – Equilibrista IBEF SP 
1991



O que é Capitalismo? 

Uma das maiores invenções humanas 
e enorme fonte de prosperidade?

Uma ameaça à beira de destruir o 
planeta e desestabilizar a sociedade?

Ou alguma combinação que precisa ser 
re-imaginada?

Reimagining Capitalism in a world on fire – Rebecca Henderson 
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fonte: GloboNews/Isto É Dinheiro / ONU /Oxfam
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Virus da Desigualdade

Os 1.000 maiores 
bilionários do mundo 
levaram 9 meses para 
recuperar sua riqueza 

desde o inicio da 
pandemia. Os mais pobres 

levarão mais de uma 
década

O aumento da riqueza em 
2020 dos 10 maiores 

bilionários do mundo é 
suficiente para tirar todos 

da pobreza extrema e 
vacinar todos e todas do 

mundo

Nos EUA 22 mil latinos e 
negros estariam vivos em 

2020 se tivessem a mesma 
expectativa de vida dos 

brancos

No Brasil um pobre leva 9 
gerações para mudar de 

classe social.
Mulheres ricas fazem 6 

horas a menos por 
semana de tarefas 

domesticas que pobres.

112 milhões de mulheres 
poderiam ter preservado 
sua renda e empregos se 

entre gênero fossem 
igualitários nos setores 

mais afetados pelo 
covid19

87% dos entrevistados 
acreditam que a 

desigualdade de renda vai 
aumentar muito no país.
56% consideram que vai 

aumentar a desigualdade 
de gênero 

Fonte: Relatorio Oxfam 2020 
– Virus da Desigualdade



Capitalismo para o Acionista, 
aquele com o único propósito de 
maximizar o retorno, sem olhar o 
como: está matando as pessoas, 
aumentando a desigualdade e 
destruindo o meio ambiente.







Não esqueçamos, por sua vez, que as 
organizações trabalham duro, todos os dias, para 
ganhar dinheiro e gerar um impacto positivo na 
sociedade e para todos stakeholders, mas 
existem para cumprir seu propósito. 

Uma boa definição de Propósito vem de Antoine 
de Saint Exupéry : “Se quiser construir um navio, 
não chame as pessoas para juntarem madeira e 
receberem tarefas e ordens. Mas ensine-as a 
desejar a infinita imensidão do oceano”. 



Capitalismo para Stakeholder gera distribuição 
equânime da riqueza, enquanto  trabalha pela 
maximização do retorno ao acionista. 
Tem um Propósito, cuida das pessoas que 
cuidam da empresa e do planeta.



Alex Gorsky –
J&J

Dan 
Schulman 
– PayPal

Corie
Barry –
BestBuy

John 
Donahoe
- Nike

“A lição mais significativa, para mim, foi a 
importância de fazer com que todos os 

nossos funcionários façam parte de algo 
maior do que eles e, esse sentimento, não 

pode ser subestimado”

“Acho que o grande insight que tive é que 
ter um propósito como empresa e ser 

uma empresa lucrativa e bem-sucedida, 
não são incompatíveis. Eles andam de 

mãos dada. Na verdade, eu diria que, se 
você não tiver um propósito, terá menos 

sucesso”

“Você libera um potencial enorme 
quando vincula o propósito pessoal de 

seus funcionários ao propósito da 
empresa. Eles ajudarão a orientar-se para 
o que é importante e para a postura que 

tomarão. Se você deixar claro o seu 
propósito...você libera uma enorme 
quantidade de comprometimento”

“É importante falar sobre os valores que 
você deseja viver internamente (e 

explicar), por que isso é essencial para o 
seu negócio. A Nike tem um forte 

histórico de luta por justiça racial e social. 
Isso é o núcleo de nossa missão e 

propósito como empresa”

A palavra do CEO

CEOs discuss the power of purpose – Fortune magazine on line



Cuidar, emocionar e 
surpreender as pessoas 

todos os dias.

1P=5P 
+ 47 MM





TRAZER AO 
ACESSO DE 
MUITOS, O 

QUE É 
PRIVILÉGIO DE 
POUCOS, POR 

MEIO DA 
INCLUSÃO 
DIGITAL.



DISCRIMINAÇÃO OU 
REPARAÇÃO?

Se Descriminação, que seja 
explicita e não velada como: 
exigência de faculdade de 
primeira linha, experiência em 
intercambio internacional e 
inglês fluente...

Um levantamento interno da 
99Jobs, identificou que 99,2% 
dos aprovados em 300 
programas de trainees em todo 
Brasil, em 2019, eram 
BRANCOS. 



Acreditamos que viver uma vida
outdoor é uma vida bem vivida.





PROPÓSITO com PERFORMANCE 

CÍRCULO VIRTUOSO  
Indra Nooyi – Ex CEO mundial da Pepsico



O propósito é a imagem lúdica da 
pergunta: “Qual a dor das pessoas
que nosso negócio quer curar?” e 
normalmente nasce da visão
interior de uma pessoa que, 
cansado da situação, decide deixar
de ser “passageiro” do problema
para ser o “motorista” do mesmo
e dirigir para a solução. 

Recomendo assistir PadMan - Netflix



NÃO DEVEMOS 
QUERER SER A 
MAIOR OU 
MELHOR 
ORGANIZAÇÃO 
DO MUNDO

QUEREMOS SER 
A MELHOR 
ORGANIZAÇÃO 
PARA MUNDO



NEGÓCIOS NÃO SÃO UM JOGO DE 
AZAR



NEGÓCIOS NÃO SÃO UMA MÁQUINA



NEGÓCIOS NÃO SÃO UMA EQUAÇÃO 
MATEMÁTICA



NEGÓCIOS NÃO SÃO UMA GUERRA
NEGÓCIOS NÃO SÃO UMA GUERRA 



NEGÓCIOS SÃO SOBRE VIDAS E 
PESSOAS REAIS 



…SÃO  UMA DAS COISAS MAIS 
HUMANAS QUE PODEMOS FAZER



CUIDE DAS PESSOAS, NÃO DAS COISAS
USE AS COISAS, NÃO AS PESSOAS!



Líder 
Consciente, 

capaz de 
organizar, 
mobilizar e 

engajar pessoas 
para atingir 
resultados, 

alinhados ao 
Propósito.



“As pessoas são um 
reflexo de seus líderes. 

Então se os líderes 
querem transformar 
seus negócios, eles 
precisam mudar e 
transformar a si 

mesmos”
Rand Stagen

UM NEGÓCIO É O 
REFLEXO DE SUA 

GENTE.



Grandes líderes 
dão à todas 
pessoas algo para 
acreditarem e, não 
algo para fazerem. 

Simon Sinek



Líderes Conscientes colocam o propósito 
primeiro, lideram com amor e sempre agem 
com integridade.
São determinados a encorajar soluções 
benéficas para todos, inovam e criam valor e, 
pensam no longo prazo do impacto de suas 
escolhas. 
São sensíveis à cultura em torno de si e 
trabalham para desenvolver a equipe 
constantemente, reconhecem a importância 
de revitalizar a energia física, mental, 
emocional e espiritual. 
Líderes Conscientes tem o compromisso de 
aprender e crescer continuamente, tanto 
pessoal quanto profissionalmente.



SUSTENTABILIDADE

CONSCIÊNCIA/ODS 0



Ações para acabar com a pobreza, promover 
a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger 

o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas.



Pessoas:
• Erradicação 

da Pobreza
• Fome Zero
• Geração de 

renda 

Parcerias:
• Todos mobilizados 

para implementar 
as ODS

• Todos revitalizam 
parceiras globais 
para o 
desenvolvimento 
sustentável 

Paz:
• Fomentar  

sociedades 
pacificas e 
inclusivas

• Evitar 
conflitos

Planeta:
• Mudanças 

climáticas
• Água Limpa

Prosperidade:
• Alcançar 

crescimento 
econômico

• Geração de 
trabalho e 
renda

• Controlar 
inflação 

Categorias que agrupam as 17 ODS



Empresas Conscientes 
devem mitigar 
principalmente essas 
ODS e promover a ODS 
Zero



S
6 ODS
1/2/3/4/5/8

G
5 ODS
9/10/11/16/17

E 
6 ODS
6/7/12/13/14/15



*

* Campanha da Osklen



Nós não podemos resolver um 
problema, com o mesmo estado 
mental que o criou. Albert Einstein

Os negócios são ao mesmo tempo os 
criadores dos problemas de 
sustentabilidade, mas também os 
curadores e provedores das soluções 
mais sustentáveis. 



TEMA 2021: “THE GREAT RESET”

• Um compromisso para nos 
unirmos e urgentemente 
construirmos as fundações do 
nosso sistema econômico e 
social, para um futuro mais 
justo, mais sustentável e 
resiliente. 



É HORA DE REDEFINIR O 
CAPITALISMO 

A pandemia do Coronavirus, 
a Crise Econômica e a 

Injustiça Racial em ascensão 
revelaram um problema 

fundamental e profundo: 
Um sistema econômico que 
recompensa a maximização 

da riqueza sobre o bem-
estar e prioriza o 

individualismo sobre a 
interdependência, não pode 

continuar funcionando

PRECISAMOS GERAR 
VALOR PARA TODOS 

STAKEHOLDERS

O fato é que nossa 
economia nunca irá 
desempenhar seu 

potencial completo para 
as pessoas e para o 

planeta, num sistema com 
incentivos desalinhados e 

uma cultura de normas 
adversas.

O FUTURO É PARA TODOS 

Devemos construirmos 
um futuro onde todas as 

pessoas sejam capazes de 
trabalhar com dignidade e 
cuidar delas mesmas e de 
seus entes queridos, onde 

nosso planeta seja 
saudável e as economias 

progridem, devemos 
reimaginar e redesenhar 

nosso sistema econômico. 
Isso é uma tarefa de todos 
nós e para o longo prazo.

O futuro não é algum lugar que 
estamos indo, mas aquele que 
estamos criando.  John Schaar



Take Aways

1) Capitalismo continua sendo a melhor forma de gerar riqueza e inclusão 
social das pessoas, elevando a sua dignidade – desde que todos 
tenham oportunidades iguais;

2) A felicidade e riqueza do Acionista (Shareholder) NUNCA pode ser às 
custas da tristeza e pobreza dos demais stakeholders;

3) Liderança consciente não é levar as pessoas nas costas e fazer as 
coisas por elas, mas levar as pessoas no coração e ensinar o caminho;

4) Cuide das pessoas que elas cuidarão do negócio;
5) Devemos transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no 

Brasil, para diminuir a desigualdade – mas esse papel cabe ao líder que 
precisa primeiro transformar a si mesmo;

6) O futuro somos nós que fazemos, para todos nós.



Uma visão...

• Um dia, em breve, Capitalismo Consciente será o 
padrão nos negócios no Brasil e no mundo. 
• Nós podemos e devemos acelerar esse processo, 

por meio de nossa influência positiva. 
• Devemos nos comprometemos a viver e 

multiplicar o nosso Propósito.
• Com o poder de nossas redes sociais podemos 

alimentar o movimento e catalisar conversas que 
convidam a uma mudança.
• Milhares de Líderes Empresariais vão nos seguir 

pelo exemplo e pelas histórias que temos a 
contar e multiplicar. 



www.ccbrasil.cc



www.ccbrasil.cc@hugoajbethlem @hugobethlem hugo@ccbrasil.cc

http://www.ccbrasil.cc/

