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Radar KPMG

Líder em Data & Analytics
No início de 2017, a KPMG, foi reconhecida 
como líder em Data & Analytics por um dos 
relatórios mais influentes e respeitados em 
todo o mundo: The Forrester Wave: Insights 
Service Providers, Q1 2017.
https://goo.gl/huxpsX

O que pensam os CEOs
Conduzida pela KPMG, a pesquisa CEO Outlook 
2017 tem alcance mundial e baseia-se nos 
depoimentos de CEOs de organizações de 
médio e de grande portes, atuantes em nove 
setores de dez mercados-chave, os chamados 
core countries. Foram feitas 1.261 entrevistas, 
inclusive com 50 CEOs brasileiros: as 
tecnologias de disrupção e os caminhos para o 
crescimento lideraram as preocupações dos 
entrevistados.
https://goo.gl/dXFVBc

 KPMG adquire a Matchi
Ao incorporar a Matchi, uma das principais 
plataformas globais de inovação no setor de 
fintech (do inglês, finance & technology), a KPMG 
tem o objetivo de reforçar a conexão entre as 
startups do setor e instituições financeiras como 
bancos e seguradoras.
https://goo.gl/ryZ8ur

LinkedIn Top Companies 2017
Pesquisa conduzida pela rede social LinkedIn 
identifica as 25 companhias mais presentes em 
cada momento de nossas vidas – do café da 
manhã ao futuro de nossos filhos –, e nas quais os 
usuários brasileiros da rede sonham trabalhar.
https://goo.gl/6ELX96
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Tendências em infraestrutura
Uma edição especial do Foresight | A global 
infrastructure perspective – Ten emerging trends in 
2017 apresenta dez tendências que transformarão o 
mundo da infraestrutura a partir de 2017, permitindo 
um melhor entendimento das mudanças em curso 
no setor e estimulando uma liderança responsável 
em escala global e o debate sobre 
moralidade da infraestrutura.
https://goo.gl/ij2yte

 
Inovação Digital
Realizada entre dezembro de 2016 e abril de 2017 
em 86 países, uma pesquisa conduzida em conjunto 
pela Harvey Nash e pela KPMG CIO ouviu 4498 
líderes de tecnologia e constatou que a incerteza 
econômica, ao mesmo tempo em que atrapalha os 
negócios tradicionais, pode estimular o surgimento 
de uma nova geração de Inovadores Digital.
https://goo.gl/t3qHyv

2017 Top of Mind Survey
Entre as principais pesquisas que descortinam o 
panorama deste ano, está a 2017 Global Consumer 
Executive Top of Mind Survey – Think like a start-up: 
How to Grow in a Disruptive Market. Conduzida pela 
KPMG e pelo The Consumer Goods Forum, ela revela 
o que pensam os executivos dos setores de bens de 
consumo e de varejo, no Brasil e 
em outros países.
https://goo.gl/9egE3S 

2017 KPMG Women’s 
Leadership Summit
Entre 26 de junho e 2 de julho de 2017, três eventos 
simultâneos ligados ao empoderamento feminino 
mobilizaram atenções: o campeonato anual de 
golfeKPMG Women’s PGA Championship, a KPMG 
Women’s Leadership Summit e o KPMG Future 
Leaders Program.
http://goo.gl/1KZknr 
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