
Negócios durante a COVID-19: 
Gerenciando hoje. Planejando para amanhã.

Não é exagero dizer que a pandemia global da 
COVID-19 mudou profundamente o mundo dos 
negócios. Os líderes de negócios responderam 
ao reavaliar como fazem negócios hoje e como 
planejam fazer negócios no futuro.

Embora ninguém tenha certeza sobre como será o futuro depois da pandemia, muitos concordam 
que mudará para sempre. 

Os desafios de negócios citados pelos executivos já não são mais mudanças climáticas 
e incerteza geopolítica.

Reduzir os riscos e os erros financeiros, bem como melhorar a conformidade, ajudará as empresas 
a obter o controle necessário para se adaptar às condições de rápida mudança.

Uma solução abrangente de gerenciamento de viagens e despesas (T&E) que 
vai além da automação ajuda as empresas a aproveitar tecnologia inteligente 
para controlar custos, manter a conformidade e garantir a continuidade dos 
negócios após a pandemia. Os entrevistados da nossa pesquisa concordam:

Para gerenciar esses desafios, os entrevistados acreditam que devem 
ser capazes de mudar a estratégia rapidamente.

Em um estudo recente do The Economist Group, 
patrocinado pela SAP, 552 líderes seniores em 
11 países foram consultados sobre a condução 
de negócios durante e após a pandemia.

Lentidão do 
crescimento 
econômico

dos executivos dizem que a pandemia mudará a operação 
dos negócios.

concordam que o uso de uma 
solução de gerenciamento 

de viagens e despesas (T&E) 
automatizada é necessário para 

permanecer ágil no cenário 
econômico atual.

acreditam que “tecnologias 
desatualizadas deixam minha 

organização em risco”.

Segurança 
cibernética/

ameaças terroristas

dos executivos dizem que o impacto total do surto não será 
realmente conhecido pelos próximos anos. 

Velocidade 
da mudança 
tecnológica

concordam que manter a agilidade organizacional é a única maneira 
de navegar pela incerteza.

dizem que uma solução de gerenciamento de T&E expansível e 
automatizada é essencial para o crescimento a longo prazo.

Principais desafios em 2020
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PREPARE-SE PARA O QUE VEM DEPOIS
 

Saiba mais sobre como os líderes de negócios em todo o mundo estão usando este momento para atualizar sua 
tecnologia, ganhar mais controle sobre os custos e melhorar a visibilidade dos dados para emergir mais forte do 
que nunca. 

Todos os pontos de dados são do relatório de 2020, Global Executives Look to Transformation to Support Recovery (Executivos globais buscam transformação 
para apoiar a recuperação), pelo The Economist Group e patrocinado pelo SAP.

O NOVO MUNDO DOS NEGÓCIOS

AGILIDADE É FUNDAMENTAL

PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES NO CLIMA ATUAL

GANHANDO AGILIDADE ATRAVÉS DO CONTROLE

FORTALECENDO O CONTROLE DE CUSTOS

afirmam que a inteligência 
artificial e machine learning 

são as principais tecnologias 
a investir para apoiar as 
prioridades de negócios.

73%

Abaixo estão os destaques de nossas 
conclusões. 

Baixe o relatório agora.
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