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PESQUISA: DESAFIOS E TENDÊNCIAS NOS
NEGÓCIOS EM CONTEXTOS DE MUDANÇA
Descubra nessa pesquisa realizada pelo TIME UFMG com executivos e profissionais de
setores e perfis variados, os desafios enfrentados pelas empresas,
o que elas tem feito e como elas tem se saído na atualidade...

NA ATUALIDADE, QUAIS SÃO OS MAIORES

DESAFIOS DAS EMPRESAS?
CLIENTES & MERCADOS

70%

afirmam que o “aumento da
exigência do cliente em relação
à empresa/organização” é um
desafio

“Mudanças nas preferências dos
clientes” e “Falta de integração
entre setores” são desafios para

OUTROS DESAFIOS RELEVANTES
SÃO...

61%

E OS RESULTADOS DISSO?

47% relatam não conseguir conquistar
novos mercados ou clientes

56%

tem sofrido com
aumento de custos

30%

Problemas operacionais
e de logística

36%

Queda de
faturamento

35%

perderam um número
significativo de clientes

Empresas que INVESTIRAM “em
PROJETOS DE INOVAÇÃO com o
foco no cliente” REDUZIRAM
em 47% a chance de terem "uma
QUEDA expressiva no
FATURAMENTO”
Empresas que INVESTIRAM “no
desenvolvimento das EQUIPES”
REDUZIRAM em 44% a chance de
“PERDA significativa de CLIENTES”

E AS EMPRESAS AINDA
APONTAM...

E O QUE AS EMPRESAS TEM
FEITO?

OUTROS ACHADOS...

De acordo com o
PORTE da empresa...

Principais
desafios

Diferenciais para o
sucesso no mercado

57% das empresas de pequeno porte
relataram dificuldades em transformar
leads em novos clientes, contra 40%
das empresas de médio-grande porte
60% das empresas de médio-grande
porte relataram dificuldades com o
alinhamento estratégico da
organização, contra 48% das
pequenas empresas

"As equipes não percebem o
COMPROMISSO e INVESTIMENTO das lideranças
nas empresas na solução de problemas"
Quer saber mais?
PARTICIPE da pesquisa usando o lin k(https://goo.gl/hLeMmw) e
CONCORRA a um VALE COMPRAS,
além de receber um RELATÓRIO PERSONALIZADO: conheça aqui
(https://goo.gl/Kg6Nzj) o modelo de relatório.
Válido para respostas até 25/06/2017!

CoCriação
Inovação
Integração em
redes de negócios
Aprendizagem
colaborativa
Pesquisas e dados dos clientes,
concorrentes e mercado

!

Notas metodológicas
Pesquisa realizada com 402
executivos e profissionais de
empresas de perfis e setores
diversificados e localizadas
majoritariamente na RMBH
entre abril e maio de 2017
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