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David Kallás

• Atua desde 1994 com gestão de organizações, trabalhando com estratégia, avaliação de desempenho e processos em 
organizações de grande, médio e pequeno porte no Brasil e América Latina, incluindo organizações públicas e do terceiro setor. 

• Sócio-consultor da KC&D e professor no Insper, nos cursos de pós-graduação, executivos e corporativos. É coordenador do Centro 
de Estudos em Negócios do Insper. Professor das disciplinas de gestão e liderança da graduação em medicina da Faculdade 
Israelita de Ciências de Saúde Albert Einstein

• Vice-Presidente de Administração da Anefac - Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. 
Acumula também a Diretoria de Estratégia e Inovação. 

• Doutor em estratégia pela pela FGV – EAESP, mestre em Política de Negócios e Economia de Empresas pela FEA-USP e graduado 
em administração pela Universidade de São Paulo, com extensão universitária na Universidade de Estocolmo, Suécia. 

• Possui artigos publicados em diversos periódicos e eventos acadêmicos 
nacionais e internacionais, é co-organizador do livro Gestão da Estratégia: 
Experiências e Lições de Empresas Brasileiras (Ed. Campus, 2005) e autor 
de capítulo nos livros MBA Executivo (Saraiva, 2008), Prata da Casa 6 
(Oboré, 2013) e Administração Estratégica (GEN, 2019).

• E-Mail: david@kcd.com.br



Vantagem Competitiva
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McKinsey (2017)



Fontes de vantagem competitiva 
a abordagem tradicional



Novas tecnologias ”democratizaram” o lucro?
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McKinsey (2019)

”10% das empresas 
capturam 80% do lucro 

econômico positivo”



Em 10 anos muita coisa pode mudar

World Forbes (2009) e FXSSI (2019) 
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A lógica da nova economia compartilhada

• O capex já está aí
• Quantos carros há em SP?

• Quantos imóveis vazios há em SP?

• Quantas salas vazias existem para serem 
usadas?

• Qual a utilização da capacidade da 
infraestrutura existente?

• Mudança de hábitos
• Posse --> serviços

• Plataformas
• _______ as a service (software, storage, infrastructure, 

frutas, lâmpadas, impressoras etc.)



O Guardanapo do Uber

Fonte: David Sacks apud Gil Giardelli



Fonte:  Prof. Romeo Busarello



Contexto - Digital Transformation

Servitização Digitalização Centralidade do 

cliente

• Serviço como 

“verdadeiro” negócio

• Baseado em soluções

• Serviços baseados em 

software

• Gestão da base

• Uso  entrega

• Leve em ativos

• IoT

• Big Data

• IA

• Indústria 4.0

• Blockchain

• Intimidade com 

clientes

• Customer

Experience

• Omnicanal

• Jornada Cliente

• Marketing 

Emocional

“As empresas precisam abraçar a ideia de soluções, 

baseadas em dados e informações, entregues de maneira 

única e personalizada” (Ross, 2017)

Adaptado por Carlos Caldeora de Ross (2017),  Arons et al (2014), Neely et al (2011)



Novas soluções, novos problemas



Fonte:  UOL Tecnologia, 07/05/2019





Reflexões finais: o impacto do novo contexto para a 
realidade dos executivos

Copo meio vazio

• O tempo médio de vida das 
empresas caiu de 67 anos 
(década de 1920) para 15 anos

• Automação, IA, IOT e a 
concentração das empresas 
irão reduzir os empregos

Copo meio cheio

• Novas oportunidades e 
modelos de negócio

• Novos problemas a serem 
resolvidos

• Novos métodos de trabalho 
ágeis, com equipes realmente 
multidisciplinares e globais



As principais barreiras para a inovação nas empresas 
são as resistências internas das pessoas



Não é a mais forte das espécies que
sobrevive, nem a mais inteligente, mas sim
as que melhores respondem às mudanças

Frase atribuída a Charles Darwin, que nunca falou isso.

”Nunca confie numa citação obtida na Internet” – Aristóteles
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