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DE QUE FORMA VOCÊ ESTÁ 
FAZENDO AS COISAS EM 

RELAÇÃO HÁ 5 ANOS?

concorda que se considera 
ansiosa e impaciente.

considera que a pressa e a ansiedade 
prejudicam a criatividade.

TEMPOS ANSIOSOS 
DESENVOLVEMOS LIMITES CADA VEZ MENORES

Na faixa etária dos 18 aos 39 anos, observamos uma 
concordância maior para essas afirmações:

MAS NÃO CONCORDAM QUE:

A era da tecnologia e da 
informação deixou as pessoas 
mais ágeis, mais fluidas, mais 
espertas, mais interessantes.

E quando pergutamos se 
a empresa deles está 
acompanhando a 
velocidade das demandas 
por agilidade decorrente 
do mundo atual:

Apenas 10% considera 
a empresa em que é lider 
mais acelerada que o 
mercado.

90% considera as 
empresas que lideram 
na média (52%) ou abaixo 
dela (38%).

As empresas hoje estão muito mais 
inovadoras do que há 5 anos

Alguns produtos e serviços estão ficando 
antigos rapidamente

As empresas estão inovando mais devagar 
do que seria necessário

A era da tecnologia e da informação deixou 
as pessoas mais ágeis, mais fluidas, mais 
espertas, mais interessantes

Quanto mais veloz o mundo está, mais 
as pessoas estão se tornando criativas e 
inovadoras

ALGUNS DESAFIOS
Este cenário apresenta grandes desafios 
para o mercado, que vão desde a forma de 
liderança e comunicação até uma visão 
mais realista dos indivíduos enquanto 
consumidores. 

Caminhar para novos modelos de 
negócios, gestão mais participativa, 
comunicação com linguagem mais clara 

e direta, compreensão dos mecanismos de 
atenção das pessoas, são algumas das 
iniciativas que as empresas precisarão rever.

Entenda como a velocidade pode impactar 
seu negócio ou como estudos qualitativos 
são fundamentais para entender seu público 
em profundidade.

71% 

68% 

O mundo está 
cada vez mais 
rápido e alguns 
produtos e 
serviços estão 
ficando antigos 
rapidamente.

Acham que 
as empresas 

hoje estão 
muito mais 
inovadoras 

do que há 
5 anos. 89% 92%

AS PESSOAS ESTÃO MAIS PREPARADAS PARA 
INOVAÇÃO DO QUE SE IMAGINA!

das pessoas se sentem bem fazendo 
várias coisas ao mesmo tempo.

acham que a era da tecnologia e da 
informação deixou as pessoas mais ágeis, 
mais fluidas, mais espertas, mais 
interessantes. Concordam que quanto 
mais veloz o mundo está, mais as pessoas 
estão se tornando criativas e inovadoras.

Mas no fundo, estamos todos nos sentindo 
beneficiados e nos transformando...

Quero respostas rápidas e 
imediatas para e-mails e 
redes sociais. Esperar 15‘ 

é uma eternidade!

Tenho menos 
paciência para ler 

textos longos

A

69%

68%

E AS EMPRESAS? 
Um grande obstáculo é a empresa não acreditar que as pessoas 
estejam prontas e se preparem para atender essa demanda!

Enquanto indíviduos, os empresários tem a mesma percepção 
que a população.

71%
deles concordam que estão 
fazendo as coisas melhor do 
que antes.

80%
acham que esperar 15 
segundos é uma eternidade.

POPULAÇãO empresários

89% 83%

83%

52%

68%

68%

92%

63%

42%

47%

A PERCEPÇÃO SOBRE VELOCIDADE
2650 entrevistas realizadas, sendo 41% homens e 59% mulheres com idade acima 
de 18 anos, distribuídas nas gerações Z (13%), Y(30%), X(37%) e Baby Boomers (20%).
Foram entrevistados também 113 empresários em São Paulo e Rio de Janeiro, 
sendo 57% Presidentes/ Vice Presidentes e 43% Diretores.

2%

A VELOCIDADE
É INIMIGA DA PERFEIÇÃO?

22%

MAS A ANSIEDADE É O “LADO SOMBRIO DA FORÇA”

PARA SABER COMO PODEMOS AJUDAR SUA EMPRESA, 
ENTRE EM CONTATO E AGENDE UMA REUNIÃO COM 
NOSSOS ESPECIALISTAS. 

MYSPECIALIST@HSR.SPECIALISTRESEARCHERS.COM.BR

TELEFONE: (55 11) 3755.3010

#COMPARTILHE OS ESTUDOS DA HSR E LIDERE TENDÊNCIAS. 

WWW.HSR.SPECIALISTRESEARCHERS.COM.BR/INSPIRING


