Veja como os líderes digitais alcançam a
verdadeira transformação de negócios.
Um estudo recente da 451 Research® revela novos
direcionamentos para o negócio digital

No negócio digital—a velocidade importa
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PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Negócios digitais têm probabilidade
168% maior de inovar mais
rapidamente.

Defina objetivos & KPIs
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Conduza uma avaliação de
processos de negócios

168

%

6

5
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Identifique ineficiências

4

Crie novos processos para agilizar
as operações

Meça o impacto

Vá ao passo 1

A transformação do negócio digital está aumentando

66

%

66% das empresas já começaram sua jornada
de transformação digital.
Seus objetivos incluem:

AUMENTAR
Inovação

REDUZIR
Despesas

45

37

%

REFORÇAR
Confiabilidade

MELHORAR
Controle de
Riscos

40

%

LÍDERES DIGITAIS

41

%

%

TODAS AS EMPRESAS

Líderes digitais utilizam uma
estratégia de transformação para estimular a inovação

59

%

LÍDERES DIGITAIS
59% das empresas com
uma estratégia ativa para
a transformação digital
se consideram mais
rápidas ao inovar.
ESTRATÉGIA DE
TRANSFORMAÇÃO

Inovação mais
rápida significa:
• Respostas mais ágeis às
demandas de mercado
• Lançamento mais rápido de
novos produtos e serviços
• Agilidade para mudar
estratégias conforme
necessário

Transformação construída a partir da inovação
4 pilares do negócio digital

+1.400 EMPRESAS

PRIORIZAM OS PRINCIPAIS PILARES
(PERCENTUAL)

Experiência
do cliente

Eficiência
operacional

• Custos reduzidos
• Transações mais rápidas
• Melhores fluxos de
trabalho

29

25

%

%

Gestão de riscos

Agilidade

• Respostas mais rápidas às
mudanças de demandas
• Governança & gestão
consistentes

24

22

%

%

• Interação tranquila
desde o primeiro
contato até o
acompanhamento

• Mais segurança para os
novos processos
digitais

Tudo se traduz em resultados bem-sucedidos de negócios
Recomendações da 451 Research para resultados melhores:

Estabelecer prazos
atingíveis

42

%

42% dos líderes digitais esperam concluir a
transformação digital em 3-5 anos

Começar com projetos críticos

Resultados de
Negócios

BEM-SUCEDIDOS

Ser conduzidos
por dados

34

%

34% dos negócios utilizam dados para
conduzir as decisões

Apoiar-se na ajuda de especialistas

Você tem uma visão para sua transformação digital de negócios.
Nós lhe ajudamos a chegar lá com nossas soluções de conectividade, nuvem e segurança.
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