
 

 
 

 

Ambição. 
Por que é importante ser ambicioso 
e como as PMEs estão alcançando 

suas metas 



 

 
 

  

  

Ambição. 
É contagiosa. 

Sem ambição nada muda. 
A ambição gera ruptura. 

Crescimento. Sucesso do cliente.  
Melhoria nos negócios e na sociedade 

A ambição analisa o status quo e declara  
"Podemos fazer melhor!" 

Mas o que leva as PMEs a serem ambiciosas? 
Como essas ambições se transformam em realidade? 

E até que ponto as PMEs estão preparadas para seguir nessa 
jornada? 

 
Bem, vamos descobrir…  



 

 

  
Sumário executivo 

É importante ser ambicioso. Nosso recente estudo descobriu que empresas muito ambiciosas 
obtiveram aumento mais rápido de receita e são mais otimistas em relação ao futuro.  

Essas empresas "muito ambiciosas" têm vários traços em comum: 

• Elas têm uma mentalidade em comum - estratégica, dinâmica e pioneira; empresas muito 
ambiciosas não esperam os eventos acontecerem, chegam e lançam-se no futuro 

• Empresas muito ambiciosas empregam pessoas ambiciosas - afinal, são elas que 
concretizarão seu projeto 

• Essas empresas dão ênfase à tecnologia - a adoção de novas tecnologias já rendeu vantagem 
competitiva e essas querem continuar sendo pioneiras 

Com isso em mente, a próxima etapa das empresas será articular suas metas. Alcançar metas 
de aumento de receita e de lucro está no topo da prioridade das agendas de muitas empresas. No 
entanto, enquanto as PMEs, em geral, não sabem ao certo como fazer o planejamento para 
alcançar essa meta, as empresas muito ambiciosas têm planos mais claramente definidos. 
O desenvolvimento de novos produtos e serviços, a penetração em novos territórios e a expansão 
das instalações da empresa são as primeiras ambições para todas essas empresas. 

De fato, para as empresas muito ambiciosas, trata-se de ampliar horizontes, não só em termos de 
crescimento. Embora a melhoria dos processos de negócios - por exemplo, simplificar práticas de 
trabalho, fazer melhor utilização dos recursos humanos e introduzir eficiência na cadeia de 
suprimentos - seja importante, a prioridade na agenda é menor do que o sucesso do cliente. 
Empresas muito ambiciosas têm urgência em conhecer melhor seus clientes - e de que modo esse 
conhecimento pode ser usado para aumentar a satisfação e o número de clientes. 

No entanto, com todas essas ambições, existe um grande desafio. Embora as empresas tenham o 
desejo e a disposição indiscutível para alcançar grandes feitos, muitas estão longe da prontidão 
para transformar desejo em realidade. Apenas uma entre cinco bate à porta do sucesso; o restante 
precisa melhorar processos e sistemas tecnológicos para poderem concretizar suas ambições. 

A importância acentuada dada à tecnologia pelas empresas muito ambiciosas, entretanto, lhes 
rendeu vantagem competitiva, deixando-as mais perto de concretizar suas ambições do que outras 
menos ambiciosas.  

Em particular, as empresas muito ambiciosas acreditam que as soluções tecnológicas devem ter 
boa relação custo-benefício, ser escalável, específicas ao setor e baseadas em software. Essas 
características estão levando-as cada vez mais para soluções em nuvem e aplicações de software 
de conectividade.  

Claro que a implementação bem-sucedida da tecnologia certa será fundamental, por esse motivo 
as empresas muito ambiciosas consideram que fornecedores de software empresarial 
desempenham um papel importantíssimo na concretização de seus projetos. 



 

 

  

Nota: Neste estudo, o termo PMEs foi usado para indicar empresas que empregam de 25 a 1.000 pessoas. 

Introdução da pesquisa: 
context e alcance 

A pesquisa foi realizada on-line em julho e agosto de 2014 e conduzida por especialistas em pesquisa B2B 
independentes, Circle Research. 

Em caso de dúvidas relacionadas ao programa de pesquisa, contate Graeme:  
graeme.cade@circle-research.com 

 

Certificação ISO 20252 

 

A ambição é a força motriz das PMEs. Essas empresas, constituídas em cima de princípios como paixão, 
determinação e desejo de sucesso, estão constantemente abrindo novos caminhos movidos por grandes 
ambições. 

Para uma empresa ser bem-sucedida, é essencial que compreenda esses aspectos - e de que modo esses 
projetos podem ser transformados em realidade -. 

O que as lideranças empresariais desejam alcançar? Quanto ainda falta para a concretização desses 
projetos? Qual é o caminho para o sucesso? 

Para descobrir as respostas, entrevistamos mais de 800 responsáveis por decisões estratégicas 
seniores em negócios e TI de empresas com 25 a 1.000 colaboradores, que atuam nos setores de 
varejo, comércio atacadista e bens de consumo.  

Consideramos os resultados incríveis e esperamos que você compartilhe da mesma opinião 

 

http://www.circle-research.com/
mailto:graeme.cade@circle-research.com
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i. Reconhecimento de empresas muito ambiciosas 

ii. Por que é importante ser muito ambicioso 
 

2. Prioridades da ambição 
i. Prioridades para alcançar metas de crescimento 

ii. Prioridades para o sucesso do cliente 
iii. Prioridades para melhoria dos negócios 
iv. Prioridades para melhoria social 
v. Hierarquia da ambição 

 
3. A jornada da ambição 
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1 
Definição de ambição 

O que significa ser ambicioso?  
Isso é mesmo importante? 



 

 
 

  

A ambição e as PMEs caminham de mãos dadas. Mas 
qual é o real significado da palavra ambição e como 
identificar uma empresa ambiciosa? Definição de ambição 

QUASE METADE (46%) 
DAS EMPRESAS 

CONSIDERA-SE MUITO 
AMBICIOSA 

Você é ambicioso? Se você não for, então faz parte de uma 
pequena minoria - apenas uma entre dez PMEs entrevistadas 
está satisfeita com o estado atual; as outras nove querem 
melhorar. 

Mas, embora praticamente todas as empresas sejam ambiciosas, 
o nível de conduta varia. Cerca de metade das empresas (44%) 
considera-se "ambiciosa", enquanto uma proporção equivalente 
(46%) adianta-se e declara-se "muito ambiciosa".  

Isso nos leva a duas questões simples, mas muito importantes: 
qual é a diferença entre uma empresa ambiciosa e uma muito 
ambiciosa? Por que isso é importante? 

1 

P: Até que ponto você avalia sua empresa como ambiciosa? Base: todos os entrevistados (804)  
Nota: 'Sem ambição" inclui PMEs "satisfeitas com o status quo" ou que consideram a empresa 
como uma "opção de estilo de vida", em vez de puro empreendimento. 

Foco do país: 

Índia é o país mais ambicioso - quase 
três quartos (74%) das empresas da 
Índia entrevistadas são muito 
ambiciosas. 

Em contrapartida, Rússia é o país 
menos ambicioso - aqui pouco mais 
de um quarto (26%) é muito ambicioso 
e quase um quinto (19%) é sem 
ambição. 
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EMPRESAS MUITO 
AMBICIOSAS SÃO 

PIONEIRAS DINÂMICAS 
COM VISÃO 

ESTRATÉGICA 
Com base nos descritores de cultura identificados 

por 368 PMEs muito ambiciosas. 

1.1 

Como as empresas muito ambiciosas atraem e mantêm pessoas 
muito ambiciosas? O segredo é a cultura. Empresas muito 
ambiciosas são pioneiras e dinâmicas e têm visão estratégica. 
Elas se consideram inovadoras, empreendedoras, proativas, 
direcionadas, conectadas e visionárias. Não são burocráticas ou 
lentas nas mudanças; estimulam ambientes que propiciam 
o despertar da ambição. 

 

Além disso, por operarem no mundo digital moderno, as 
empresas muito ambiciosas compreendem a importância da 
tecnologia.  

Empresas muito ambiciosas já experimentaram benefícios 
empresariais reais em consequência da adoção de novas 
tecnologias (88%) e usam a tecnologia para se diferenciarem dos 
concorrentes (85%). Sendo assim, sempre querem ser as 
primeiras a adotar novas tecnologias (80%). 

 

P: No trabalho, como indivíduo, qual é seu grau de ambição? Por exemplo, o quanto você 
ambiciona ganhar promoções, aumentos salariais, responsabilidade extra, fazer parte de 
estratégia mais ampla de negócios, reconhecimento dos colegas e do setor etc.? Base: 
todas as PMEs muito ambiciosas (368) e ambiciosas (353) que responderam à pergunta. 

 

P: Levando em conta a "cultura" da empresa, quais das seguintes palavras/frases melhor 
descreve sua empresa? As palavras têm peso proporcional à prevalência.  
Base: todas as PMEs muito ambiciosas que responderam à pergunta (368). 

Foco do país: 

Empresas da Índia, do Brasil e do 
México têm desejo maior de serem 
pioneiras em novas tecnologias, 
enquanto companhias do RU e EUA são 
mais reservadas. 
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Reconhecimento de empresas muito ambiciosas 

Todo proprietário lhe dirá que uma empresa não é um ser 
inanimado. Muito pelo contrário, as empresas vivem, respiram, 
estão em constante evolução e no seu núcleo estão os 
colaboradores. Portanto, para que a empresa viabilize seus 
projetos muito ambiciosos é necessário que seja formada por 
indivíduos com as mesmas características. Afinal, são eles que 
concretizam seus projetos. 

 



 

 

 

  1.2 
Por que é importante ser muito ambicioso 

EMPRESAS MUITO 
AMBICIOSAS 

APRESENTAM MAIS 
RESULTADO 

Algumas empresas são mais ambiciosas do que outras. E daí? 
Por que devemos nos preocupar? 

Em tese, há vários motivos pelos quais alguém poderia defender 
a importância da ambição, desde argumentos antropológicos 
primitivos sobre a direção natural da dominância até as teorias 
empresariais sociais sobre como os benefícios do avanço 
empresarial ampliam a sociedade.  

No entanto, por enquanto, vamos deixar isso simples assim 
e analisar um fato ao qual toda empresa pode estar relacionada - 
dinheiro. 

O que vemos é uma relação simples: empresas mais ambiciosas 
apresentam mais resultado. 

Nos últimos dois anos, quase metade das empresas muito 
ambiciosas (48%) observou aumento da receita de mais de 30%, 
em comparação com pouco mais de um quarto (27%) das 
empresas ambiciosas. A relação fica ainda mais acentuada 
quando nos aproximamos dos extremos do aumento de receita. 
9% das empresas muito ambiciosas observaram aumento de 
receita de mais de 75% nos últimos 24 meses, em comparação 
com apenas 2% das empresas ambiciosas. 

 

Essa tendência deve continuar, com a previsão das empresas 
muito ambiciosas de aumento de receita nos próximos dois anos 
muito superior às outras PMEs. 

P: Nos últimos dois anos, as receitas da nossa empresa...  
Base: todas as PMEs muito ambiciosas (348) e ambiciosas (345) que responderam 
à pergunta. 

P: Nos próximos dois anos, estimamos que nossas receitas... 
Base: todas as PMEs muito ambiciosas (364) e ambiciosas (349) que responderam 
à  ergunta. 

Aumento de receita real nos últimos dois anos 

Aumento de receita previsto para os próximos dois anos 

Foco do país: 

A Rússia parece ter um mercado 
volátil. Nos últimos dois anos, é bem 
provável que as PMEs da Rússia 
tenham experimentado um aumento 
de receita superior a 100% (8%), 
mas também é provável que tenham 
experimentado queda de receita (8%). 
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2 
Prioridades da ambição 

Que metas estão no topo das listas 
de prioridades das PMEs? 



 

 
 

  

2 
Se as empresas são movidas pela ambição, então para 
onde estão indo? A ambição tem vários aspectos, por isso, 
é fundamental ter uma visão clara do que você está 
tentando alcançar. Prioridades da ambição 

ALCANÇAR METAS 
DE CRESCIMENTO ESTÁ 

NO TOPO DAS 
PRIORIDADES 

Pergunte a uma PME ambiciosa que metas essa empresa 
pretende alcançar e, no geral, possivelmente mencionarão 
o seguinte: 

1. Queremos crescer 
2. Queremos deixar transparecer mais sucesso frente 

a nossos clientes 
3. Queremos melhorar os processos e sermos mais 

eficientes  

Além disso, quase metade também dirá que quer mais do que 
essas ambições empresariais e quer fazer diferença para 
o mundo, melhorando a sociedade. 
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% de empresas para as quais são estas ambições: 

P: Quais, se houver, das seguintes metas são específicas de sua empresa? 
Base: todos os entrevistados que responderam à pergunta (721). 
Legenda: R = varejo; W = comércio atacadista; CP = bens de consumo 

 



  

7 

P: Qual destas é sua única e maior meta? 
Base: todas as PMEs ambiciosas e muito ambiciosas que responderam à pergunta, divididas por número de colaboradores (47-155). 

 

Foco do país: 

França e Índia foram os únicos países da pesquisa a não pontuar nesse aspecto como principal meta. Nos dois países, 
o sucesso do cliente está no centro das atenções. 

 

Prioridades da ambição 

No entanto, ao ser solicitada a escolha de apenas uma meta mais importante, alcançar o crescimento 
nitidamente foi a vencedora - um aspecto importante sobretudo para as empresas de menor porte. 

 

 



 

 

 

   

EMPRESAS MUITO 
AMBICIOSAS SABEM 

COMO PLANEJAR 
O CRESCIMENTO 

2.1 
Prioridades para alcançar metas de crescimento 

P: Tendo em mente a concretização das metas da 
empresa, qual é o nível de prioridade de cada um dos 

seguintes objetivos? Base: 721. 
  

Vamos analisar cada um dos quatro tipos de metas. 
Primeiramente, alcançar o crescimento. 

Existem duas metas de crescimento de alta prioridade e - 
previsíveis até certo ponto - que prevalecem em inúmeros 
negócios, independentemente do setor em que atuam ou do nível 
geral: aumentar receita e ter mais lucro.  

No entanto, a diferença que observamos está na "viabilidade" 
desse crescimento.  

Para empresas que operam no setor de bens de consumo, 
o segredo está na diversificação de ofertas de produtos; as 
organizações do comércio atacadista estão mais preocupadas 
com a penetração em novos territórios; enquanto as varejistas 
estão focadas na expansão das instalações. 

Motivadores de crescimento: 

Bens de consumo > Desenvolvimento de novos produtos 

Comércio atacadista > Penetração em novos territórios 

Varejo > Expansão das instalações da empresa 

Embora as organizações ambiciosas e muito ambiciosas 
compartilhem níveis de prioridade semelhantes em termos de 
aumento de receita e lucro, as muito ambiciosas têm mais 
clareza de como viabilizar seu crescimento. 

 

Foco do país: 

A penetração em novos territórios é muito importante para as empresas da Rússia (61%); ao passo que as da 
Alemanha estão bem menos preocupadas em expandir o alcance geográfico (30%). 

Quase metade das empresas da Índia (45%) quer expandir suas instalações, em comparação com apenas um quinto 
(22%) das empresas francesas. 

 

8 



 

 

  

  
Puro 
crescimento 

 

Motivadores 
de crescimento 

 

% de empresas por nível de meta, para as quais as seguintes ambições estão no topo da lista 

Tendo em mente a concretização das metas da empresa, qual é o nível de prioridade de cada um dos seguintes objetivos?  
Base: todos os entrevistados ambiciosos e muito ambiciosos que responderam à pergunta, dividido por varejo (231), comércio 
atacadista (215) e bens de consumo (203). 

 

Legenda: R = varejo; W = comércio atacadista; CP = bens de consumo. 

 

 

Prioridades para alcançar metas de crescimento 

Puro 
crescimento 

 

Motivadores 
de crescimento 

 

% de empresas por setor, para as quais as seguintes metas são de alta prioridade 

P: Tendo em mente a concretização das metas da empresa, qual é o nível de prioridade de cada um dos seguintes objetivos? 
Base: todos os entrevistados que responderam à pergunta, divididas por PMEs ambiciosas (353) e muito ambiciosas (368). 
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P: Tendo em mente a concretização das metas da 
empresa, qual é o nível de prioridade de cada um 

dos seguintes objetivos? Base: 721. 
  

2.2 
Prioridades para o sucesso do cliente 

EMPRESAS MUITO 
AMBICIOSAS DESEJAM 
DE RECEBER PRÊMIOS 
E RECONHECIMENTOS 

Quando o assunto é o sucesso do cliente, há dois tipos de 
metas - uma a de melhorar o desempenho do cliente fazendo o 
que já faz... mas melhor, e a outra de redefinir sua imagem frente 
aos clientes e ser reconhecido pelo padrão de referência em 
excelência.  

Para a maioria das empresas, a prioridade é atribuída à primeira: 
fazer o que já faz... mas melhor. 

Esse tipo de meta, predominante em mais da metade das 
empresas, pode usar um dos quatro principais formatos: 

1. Alcançar a ótima satisfação do cliente  
2. Sempre fazer entregas no prazo e dentro das 

especificações - meta essa mais importante para o setor 
de comércio atacadista 

3. Aumentar a base de clientes 
4. Conhecer melhor os clientes 

Em contrapartida, o último tipo de meta - foco no 
posicionamento - predomina apenas em um quarto ou um terço 
das PMEs.  

Novamente, as empresas muito ambiciosas são mais 
avançadas - ainda mais quando se trata de receber prêmios e 
reconhecimentos. 

 

Foco do país: 

Receber prêmios e reconhecimento é quase três vezes mais importante para as empresas da Austrália (38%) do que 
para as empresas da Alemanha (13%), RU (15%) ou EUA (15%). 
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Fazer o que 
sabemos... 
mas melhor 

 

Posicionamento 

 

Prioridades para o sucesso do cliente 

Fazer o que 
sabemos... 
mas melhor 

 

Posicionamento 

 

% de empresas por nível de meta, para as quais as seguintes ambições estão no topo da lista 

P: Tendo em mente a concretização das metas da empresa, qual é o nível de prioridade de cada um dos seguintes objetivos? Base: todos 
os entrevistados ambiciosos e mais ambiciosos que responderam à pergunta, divididos por varejo (231), comércio atacadista (215) e bens 
de consumo (203). 

 

Legenda: R = varejo; W = comércio atacadista; CP = bens de consumo. 

 

 

% de empresas por setor, para as quais as seguintes metas são de alta prioridade 

P: Tendo em mente a concretização das metas da empresa, qual é o nível de prioridade de cada um dos seguintes objetivos? Base: 
todos os entrevistados que responderam à pergunta, divididas por PMEs ambiciosas (353) e muito ambiciosas (368). 
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P: Tendo em mente a concretização das metas da 
empresa, qual é o nível de prioridade de cada um 

dos seguintes objetivos? Base: 721.  

2.3 
Melhoria nos negócios 

A MELHORIA NOS 
NEGÓCIOS ESTÁ NO 

TOPO DAS 
PRIORIDADES NO 

COMÉRCIO ATACADISTA 

Da mesma forma que os primeiros quatro fatores do sucesso do 
cliente, melhoria nos negócios significa fazer o que você já faz... 
mas melhor.  

Mas em vez de considerarem as relações externas, essas metas 
se referem a eficiências do processo interno.  

Essas metas representam uma série de metas de melhoria 
incremental. Embora não sejam revolucionárias, até pequenas 
mudanças podem levar a uma ampla melhoria de desempenho. 

Novamente, as empresas muito ambiciosas dão maior ênfase 
a esses aspectos.  

No entanto, quando se trata de melhoria nos negócios, também 
identificamos outra tendência: a melhoria nos negócios é mais 
importante no comércio atacadista.  

Nesse setor - em que as margens são pequenas e os volumes são 
grandes - qualquer eficiência que possa ser introduzida terá 
impacto nos resultados da organização.  

Foco do país: 

As empresas dos EUA estão bem mais preocupadas em utilizar efetivamente os recursos humanos (64%), em 
comparação com as empresas francesas (26%). 
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Prioridades para melhoria dos negócios 

% de empresas por nível de meta, para as quais as seguintes ambições estão no topo da lista 

P: Tendo em mente a concretização das metas da empresa, qual é o nível de prioridade de cada um dos seguintes objetivos? Base: 
todos os entrevistados ambiciosos e mais ambiciosos que responderam à pergunta, divididos por varejo (231), comércio atacadista 
(215) e bens de consumo (203). 

 

Legenda: R = varejo; W = comércio atacadista; CP = bens de consumo. 

 

 

% de empresas por setor, para as quais as seguintes metas são de alta prioridade 

P: Tendo em mente a concretização das metas da empresa, qual é o nível de prioridade de cada um dos seguintes objetivos? Base: todos 
os entrevistados que responderam à pergunta, divididas por PMEs ambiciosas (353) e muito ambiciosas (368). 
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   2.4 
Melhorias sociais 

AS PRIORIDADES PARA 
A MELHORIA SOCIAL 

PERMANECEM  
"PERTO DE CASA" 

Em um nível global, a melhoria social tem menor prioridade para 
as PMEs do que o crescimento, o sucesso do cliente ou 
a melhoria nos negócios e, ao analisarmos em detalhes, 
observamos uma continuidade dessa tendência em um nível mais 
granular.  

No aspecto melhoria social, as organizações dão maior prioridade 
a metas que estejam "perto de casa". É compreensível que essas 
procurem ajudar aqueles que estejam nas imediações para 
depois ampliar a atuação.  

Melhorar a vida e as perspectivas profissionais dos 
colaboradores estão em primeiro lugar, como alta prioridade, 
para pouco menos de terço das empresas. 

Em seguida, verificamos o foco na imagem que a empresa tem 
frente à sociedade manifestado no desenvolvimento de excelência 
em responsabilidade social (CSR). 

O olhar da empresa ultrapassa o âmbito das instalações e dirige-
se à comunidade local.  

Deixar um registro no mundo - seja pelo apoio a instituições 
beneficentes ou melhoria nas credenciais ecológicas - ocupa 
o último lugar da agenda. 

P: Tendo em mente a concretização das metas da 
empresa, qual é o nível de prioridade de cada um 

dos seguintes objetivos? Base: 721.  

Foco do país: 

Melhorar a vida e as perspectivas profissionais dos colaboradores está no topo da lista de prioridades das empresas 
do Brasil e México (42%), mas bem abaixo na agenda da China e do Japão (19%). 
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Perto de casa 

 

Prioridades para melhoria social 

% de empresas por nível de meta, para as quais as seguintes ambições estão no topo da lista 

P: Tendo em mente a concretização das metas da empresa, qual é o nível de prioridade de cada um dos seguintes objetivos? Base: 
todos os entrevistados ambiciosos e mais ambiciosos que responderam à pergunta, divididos por varejo (231), comércio atacadista (215) 
e bens de consumo (203). 

 

Legenda: R = varejo; W = comércio atacadista; CP = bens de consumo. 

 

 

% de empresas por setor, para as quais as seguintes metas são de alta prioridade 

P: Tendo em mente a concretização das metas da empresa, qual é o nível de prioridade de cada um dos seguintes objetivos? Base: todos os 
entrevistados que responderam à pergunta, divididas por PMEs ambiciosas (353) e muito ambiciosas (368). 

Mundial 

 

Perto 
de casa 

 

Mundial 
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  2.5 
Hierarquia da ambição 

EMPRESAS MUITO 
AMBICIOSAS ATRIBUEM 
MAIOR PRIORIDADE AO 

POSICIONAMENTO  
E À VIABILIZAÇÃO 
DE CRESCIMENTO 

Vamos reunir tudo. Selecionemos alguma PME muito ambiciosa. 
Quais serão as metas de maior prioridade? 

Primeiramente, a motivação primária é puro crescimento 
monetário - aumentar receitas e lucros. 

Em seguida, temos um grupo relacionado a "fazer o que já 
fazemos... mas melhor". Embora estejam preocupadas com 
melhorias incrementais, não deverão ser subestimadas. 
A concretização dessas metas pode ter um grande impacto - em 
especial no setor do comércio atacadista.  

Mais adiante, encontramos motivadores de conhecimento 
específicos - diferentes formas de expansão, destinadas, em 
última análise, a aumentar receita e participação no mercado. 
Empresas muito ambiciosas têm visão mais clara de como 
fazer a expansão. 

Por fim, em último lugar na agenda estão as ambições 
relacionadas a posicionamento e contribuição da organização 
para o mundo. Quanto mais ambicioso você for, mais alta será 
a prioridade, mas continuam sendo "boas práticas" e não 
prioridade máxima. 

 

P: Tendo em mente a concretização das metas da 
empresa, qual é o nível de prioridade de cada um 

dos seguintes objetivos? Base: 721.  

P: Tendo em mente a concretização das metas da empresa, qual é o nível de prioridade de cada um dos seguintes objetivos? Base: 
todas as PMEs muito ambiciosas que responderam à pergunta (378). 

Predomina como ambição de alta prioridade 
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3 
A jornada da ambição 

Transformando visões em realidade 



 

 

  

3 
A ambição começa de um desejo, mas a concretização 
envolve disposição e prontidão. A jornada da ambição 

DESEJO E DISPOSIÇÃO 
EXISTEM... MAS A 

MAIORIA DAS EMPRESAS 
AINDA NÃO ESTÁ 

TOTALMENTE PRONTA 
P: Quando se trata de concretizar sua meta, até que 

ponto você tem a tecnologia e os processos para 
executar a visão? 

 

Metas são estabelecidas, mas isso não significa alcançá-las. Essa 
é uma jornada que começa com o desejo - a visão de uma pessoa 
ou grupo de pessoas na organização para colocar o plano em 
prática.  

Essa visão precisa ser transformada em disposição disseminando 
a meta pela organização. Por fim, é necessário ter processos e 
tecnologia em execução para permitir a implementação da visão. 

Esta pesquisa revelou que os dois primeiros fatores existem de sobra. 
A grande maioria de PMEs declara-se "ambiciosa" ou "muito 
ambiciosa" e ainda é capaz de indicar quais são as ambições, e há uma 
prevalência de desejo. Além disso, como vimos, as empresas muito 
ambiciosas compartilham traços comuns - são pioneiras e dinâmicas e 
têm visão estratégica. Em consequência, podemos presumir que 
estejam dispostas. 

Mas e em relação à prontidão? O quanto as organizações estão perto 
de ter as tecnologias e os processos para executar a visão? 

A resposta - o básico está em execução, mas até montar todas as 
peças do quebra-cabeça temos um longo caminho pela frente.  

 

Nota: as PMEs foram solicitadas a indicar a prontidão 
em porcentagem. As respostas foram definidas como 
segue: <60% = "Muito distante"; 60-75% = "Com 
progresso"; 75-90%="Progresso acentuado" 
>90%="Próxima à meta". 
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  3.1 
Uma barreira à prontidão para alcançar metas de 

 

EMPRESAS MUITO 
AMBICIOSAS ESTÃO 
MAIS PRÓXIMAS ÀS 

METAS DE 
 

Vamos usar como exemplo a única maior meta da PME - 
alcançar o crescimento. 

Na pergunta sobre o quanto estão perto de ter os processos e as 
tecnologias necessárias para concretizar suas metas de 
crescimento, apenas uma de cinco empresas (20%) disse que 
estava "Próxima à meta". As demais precisam melhorar 
processos e tecnologias para as metas se tornarem realidade. 

 

Se sua organização é muito ambiciosa, provavelmente apresenta 
sinais de mais progresso do que as concorrentes, mas ainda só 
uma de quatro estará totalmente preparada. 

 

P: Quando se trata de alcançar metas de crescimento, até que ponto você tem as 
tecnologias e os processos certos para executar a visão? 
Base: todos os entrevistados que responderam à pergunta (578). 

 

P: Quando se trata de alcançar metas de crescimento, até que ponto você tem as 
tecnologias e os processos certos para executar a visão? 
Base: todas as PMEs ambiciosas(278) e muito ambiciosas (300) responderam à pergunta. 
 

A menos que investimentos sejam feitos em tecnologias e 
processos, as empresas correrão o risco de se distanciarem das 
metas de crescimento. 

 

Foco do país: 

As empresas da França estão menos 
preparadas para concretizar as metas 
de crescimento - somente 1 de 25 (4%) 
está próxima à meta. 
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Houve progresso na implantação de tecnologias e processos 
para alcançar as metas de crescimento 

Diferença na prontidão por nível de meta da empresa 



 

 

  

  3.2 
Uma barreira à prontidão para o sucesso do cliente 

AS EMPRESAS PRECISAM 
PREENCHER A LACUNA 

DE PRONTIDÃO 
TECNOLÓGICA PARA 

ALCANÇAR O SUCESSO 
  

P: Quando se trata de sucesso do cliente, até que ponto você tem as tecnologias 
e os processos certos para executar a visão? 
Base: todos os entrevistados que responderam à pergunta (543). 

P: Quando se trata de sucesso do cliente, até que ponto você tem as tecnologias e os 
processos certos para executar a visão? 
Base: todas as PMEs ambiciosas (265) e muito ambiciosas (278) responderam à pergunta. 

Foco do país: 

Dois terços das empresas da Austrália 
(67%) já obtiveram progresso 
acentuado na implantação de 
tecnologias e processos para 
concretizar metas de sucesso 
do cliente. 
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Houve progresso na implantação de tecnologias e processos para 
alcançar as metas de sucesso do cliente 

Diferença na prontidão por nível de meta da empresa 

Como a pressão da concorrência continua aumentando, 
proporcionar uma excelente experiência ao cliente, seja para o 
consumidor final ou para um cliente da cadeia de suprimentos, 
pode ser um diferencial.  

Melhores tecnologias e processos respaldam maior sucesso do 
cliente. Mas quando se trata de prontidão para concretizar metas 
de sucesso do cliente, novamente as empresas encontram-se 
despreparadas.  

 



 

 

   3.3 
Uma barreira à prontidão para melhoria nos negócios 

EMPRESAS MUITO 
AMBICIOSAS ESTÃO 

DUAS VEZES MAIS 
PROPENSAS A 

ESTAREM PRONTAS 
PARA MELHORIAS NOS 

NEGÓCIOS 

Aqui, a lacuna entre empresas muito ambiciosas e ambiciosas 
é ainda mais acentuada - uma entre cada três empresas muito 
ambiciosa (29%) está próxima à meta, em comparação a apenas 
uma entre cada dez empresas ambiciosas (12%) 

 

P: Quando se trata de melhoria nos negócios, até que ponto você tem as 
tecnologias e os processos certos para executar a visão? 
Base: todos os entrevistados que responderam à pergunta (513). 
 

 

Passando para a melhoria nos negócios, observamos mais uma 
confirmação de lacuna de prontidão tecnológica. Novamente, apenas 
cerca de uma em cada cinco empresas (21%) está próxima à meta. 

 

P: Quando se trata de melhoria nos negócios, até que ponto você tem as tecnologias e os 
processos certos para executar a visão? 
Base: todas as PMEs ambiciosas (243) e muito ambiciosas (270) responderam à pergunta. 
 

Foco do país: 

Muitas empresas dos EUA estão se 
empenhando para obter processos e 
tecnologias a fim de concretizar metas 
de melhoria nos negócios - quase um 
terço (29%) ainda está muito distante. 
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Houve progresso na implantação de tecnologias e processos para 
concretizar as metas de melhoria nos negócios 

Diferença na prontidão por nível de meta da empresa 

A partir dos resultados, podemos concluir que as tecnologias 
que conduziram as empresas ao patamar atual não serão 
suficientes para alcançar metas futuras. Mais investimentos 
serão necessários. 



 

 

  

4 
Viabilizando a meta 

Como as PMEs vão montar 
o quebra-cabeça das metas? 



 

 

 

   4 
Se desejo e disposição é o que não falta, como as PMEs 
vão suprir a lacuna de prontidão tecnológica e de 
processos? Viabilizando a meta 

INVESTIMENTOS EM 
TECNOLOGIA SERÃO 

ESSENCIAIS PARA 
VIABILIZAR A 

CONCRETIZAÇÃO  
DAS METAS 

Com base nas perguntas relativas a benefícios da 
tecnologia e níveis atuais de prontidão tecnológica 

As PMEs têm grande desejo e disposição para concretizar várias 
ambições. Quase todas (90%) se definem como ambiciosas e 46% 
se declaram muito ambiciosas. As empresas muito ambiciosas 
apresentam mais resultado do que as concorrentes. Além disso, 
compartilham vários outros traços comuns: 

• Têm uma cultura compartilhada - pioneirismo, dinamismo 
e visão estratégica 

• Empregam pessoas ambiciosas 
• Reconhecem o valor das novas tecnologias a ponto de 

quererem ser as primeiras a adotá-las 

Mas, embora reconheçam a importância da tecnologia, as 
empresas ainda precisam percorrer um longo caminho para terem 
os recursos tecnológicos para alcançar suas ambições. Cerca de 
uma entre cinco empresas está perto de ter as tecnologias e os 
processos necessários (ligeiramente acima nas empresas muito 
ambiciosas). 

Dois aspectos estão claros: 

1. A tecnologia desempenha uma função vital nas empresas 
muito ambiciosas  

2. Essas organizações ainda não têm tecnologias 
implantadas que permitam alcançar integralmente suas 
metas 

É lógico, portanto, que para as empresas concretizarem suas 
metas, precisarão investir em tecnologia. Mas, com o aumento 
exponencial das soluções tecnológicas, como decidir quais 
soluções serão escolhidas e quais serão as tecnologias a ser 
adotadas? 
Por sorte, as empresas muito ambiciosas têm uma "lista de 
desejos" que facilita decisões relativas à tecnologia.  
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  4.1 
Lista de desejo para investimentos em tecnologia 

As PMEs muito ambiciosas têm uma lista de desejos para 
fundamentar decisões de investimentos em tecnologia. No centro 
da lista estão quatro princípios importantes: deve ter boa relação 
custo-benefício, ser escalável, específica ao setor e baseada em 
software. 

 

 

Como resultado, as organizações muito ambiciosas visualizam 
dois tipos específicos de tecnologia cada vez mais importantes 
para suas estratégias: 

1. Aplicações de software de conectividade 
(89%) 

2. Soluções baseadas em nuvem (76%) 

Mas, embora essas tenham um plano em execução, as 
organizações muito ambiciosas também reconhecem que não 
conseguem avançar sozinhas.  

Em vez disso, as empresas muito ambiciosas afirmam que vão 
procurar fornecedores de aplicativos empresariais, funções 
analíticas e soluções móveis para ajudá-las na implementação 
de suas metas - nove entre dez empresas muito ambiciosas (90%) 
dizem que esses fornecedores terão uma função importante 
para viabilizar a concretização de suas ambições; um terço 
(34%) vão além e descrevem a função como fundamental. 

O desenvolvimento dessa relação entre empresas e fornecedores 
de software empresarial será o ponto crucial da viabilização da 
meta - a peça que faltava para terminar o quebra-cabeça. 

Para concretizar metas, é essencial ter tecnologia.  

É imperativo fazer as escolhas certas de tecnologia. 

 

 

P: Que importância você acha que cada um dos itens a seguir tem para concretizar 
suas metas? 
Base: todas as PMEs muito ambiciosas que responderam à pergunta (353). 
 

O SOFTWARE 
EMPRESARIAL 

DESEMPENHA UMA 
FUNÇÃO VITAL NA 

VIABILIZAÇÃO DAS METAS 

Foco do país: 

A introdução de soluções baseadas em 
nuvem é considerada muito importante 
pelas empresas da Índia (90%) mais do 
que as da Rússia (48%). 
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Ambição 
"Desejo e determinação para melhorar" 

"Desejo e motivação para superar obstáculos 
e exceder metas" 

"Acreditando que nada é impossível" 
"Sucesso" 

"A ambição é seu destino" no futuro 

"Para ir mais adiante" 

"Para assumir riscos e ir além do convencional" 
"Para assumir a responsabilidade quando não é necessário" 

"Busca de melhoria contínua profissional e pessoal" 

"Definição de metas desafiadoras e concretização de 
  

"Sempre procurando meios de melhorar ou expandir" 

"Isso significa alcançar mais consumidores, desenvolver novos 
mercados, aumentar margens de lucro e levar mais benefícios para 
os colaboradores" 

"Para sermos os melhores no que fazemos" 

"Ser melhor do que a concorrência" 

"Para ser melhor do que os colegas" "Ser um batalhador" 

"O desejo de crescer e ficar mais forte" 

"Desejo de alcançar grandes realizações" 

Seleção de respostas dadas à pergunta: 
P Em termos gerais, o que a palavra "ambição" significa para você no contexto empresarial? 
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