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Reinvenção em plena disrupção
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Uma lacuna entre investimento e valor
A tecnologia está em todo
lugar; valor, não. É o que as
empresas de vários setores
vêm descobrindo ao
investir em novas
tecnologias. Elas
simplesmente não estão
tendo o retorno esperado
sobre seu investimento.
Por quê?

Nossa pesquisa vem nos mostrando

As líderes estão dobrando seus

que os executivos C-suite de hoje estão

investimentos em tecnologia, enquanto

investindo significativamente em novas

as com pior desempenho, atrasadas,

tecnologias. No entanto, eles estão

reconhecem que precisam acelerar suas

implantando tecnologias em áreas ou silos

transformações digitais urgentemente.

de suas organizações sem efetivamente

As empresas líderes estão inovando em

levá-las a toda a empresa para conquistar

escala com tecnologia, alcançando

todos os benefícios. Mesmo antes da

significativamente mais valor com os

COVID-19, a maioria das companhias se

sistemas corporativos e obtendo mais

empenhava para usar tecnologia e

do que o dobro do crescimento de

transformar seus negócios, conforme

receita em comparação com as outras.

pesquisa da Accenture, Future Systems¹.

Além disso, também estão na frente em

Agora, a lacuna entre as líderes (que

foco no cliente, rentabilidade e

compõem os 10% superiores do ranking) e

agilidade. As empresas retardatárias

as com pior desempenho aumentou.

estão mais propensas a enfrentar
crescimento estagnado e restrições

© 2020 ACCENTURE.

financeiras, bem como maior
vulnerabilidade à disrupção no setor.
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Ficar pra trás tem consequências —
agora mais do que nunca
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As líderes, que inovam com escala,
crescem numa intensidade
2x maior do que as atrasadas,
que inovam em silos.
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As líderes experimentaram
elevação do valor do ciclo de
vida do cliente por meio de
investimentos em inovação.

Estudo Future Systems da Accenture
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As líderes estão adiante
no uso de investimentos
em TI para aumentar
margens operacionais.

47%

0

As líderes derrubam barreiras
culturais ao mesclar talentos
especializados ou não em TI
para trabalharem juntos.

Empresas e tecnologia numa encruzilhada
O ritmo da mudança
tem acelerado, assim
como a necessidade
de adotar rapidamente
novas tecnologias.

Empresas capazes de lançar novos

o que, para muitas organizações, são

recursos tecnológicos mais rapidamente

atividades que consomem tempo. E com

do que suas concorrentes estão em clara

processos orçamentários anuais em silo,

vantagem. Com isso, as empresas têm

o resultado é uma fragmentação de

assumido a responsabilidade pela

programas estratégicos.

introdução de inovação, testando elas
próprias novas tecnologias e serviços na

Além disso, decisões de investimento

nuvem em "bolsões" em vez de

não estão fortemente integradas com as

experimentá-los em toda a empresa.

prioridades das empresas, e a maioria

© 2020 ACCENTURE.

delas não encontra uma maneira fácil de
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Por conta disso, líderes de empresas, que

medir o retorno sobre seu investimento.

não os CIOs, estão se tornando

Embora muitas tenham experimentado

"evangelistas do novo”. De fato, o IDC

práticas ágeis, a maioria não adotou

estima que quase 50% dos investimentos

princípios simples em escala, o que

em TI não provêm da área de TI.2 Enquanto

limitou sua capacidade de experimentar

isso, equipes de TI são frequentemente

e inovar. E com a baixa adoção da

limitadas a guardiãs de tecnologias

automação, as empresas são incapazes

tradicionais das companhias, serviços de

de replanejar o direcionamento de seus

data center e suporte ao usuário final,

negócios com agilidade.

Todos esses desafios contribuem para o que

O que as companhias devem fazer

chamamos de lacuna na conquista de inovação

então? Elas precisam de uma

— a diferença entre o potencial e o valor obtido

abordagem totalmente diferente para

com investimentos em tecnologia.

construir e gerenciar tecnologia — que

Simplesmente investir mais em tecnologia não

seja mais adequada à realidade em

necessariamente dará a flexibilidade empresarial

constante mudança do cenário de

que as organizações precisam. De fato, as

negócios atual. Nós chamamos essa

empresas estão gastando mais em tecnologia,

nova abordagem de "Living Systems",

mas estão obtendo proporcionalmente menos

pois ela não é estática; são recursos e

em troca. As empresas classificadas como

capacidades em permanente evolução

“retardatárias” em nossa pesquisa Future

num mundo em constante mudança.

Systems tiveram uma perda de receita anual de
15% em 2018, e essa diferença deve crescer

© 2020 ACCENTURE.

exponencialmente.3
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Living Systems é uma
abordagem para aproveitar
novas tecnologias e
inovação em escala por
toda a empresa para
alcançar melhores
resultados de negócio.

Living Systems: um roteiro para pôr a inovação
tecnológica no coração de toda empresa

© 2020 ACCENTURE.

Living Systems é um
multiplicador de inovação
que cria valor movendo
várias alavancas
diferentes de mudança —
como estratégia,
organização, tecnologia
e talento — de forma ágil.
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Living Systems pode impulsionar

Para viabilizar essa criação contínua de

eficiência, liberar capital e direcionar a

valor, a abordagem de Living Systems

maioria dos gastos para inovação em

ajuda as empresas a reimaginar sua

novos produtos e serviços.

estratégia de crescimento com tecnologia;
a realinhar sua organização para que a

Quando você inicia uma abordagem de

tecnologia esteja no centro de todo

Living Systems, você experimenta uma

negócio; a adotar novas práticas que

inovação incremental em sua

tragam agilidade e experimentação; a criar

organização; e quanto mais adotar

um núcleo tecnológica flexível que

essa abordagem, o efeito da inovação

proporcione mudanças sustentáveis; e a

é multiplicado para proporcionar um

conferir poder às pessoas para inovar com

amplo impacto nos negócios.

o uso de tecnologia.

Reposicione-se para agilidade com
Living Systems
Em 2016, uma gigante do setor de tecnologia

Como a maioria das organizações, a

empresa estava bem posicionada para lidar

empresa costumava gastar a maior parte

com a crise e despontar ainda mais forte.

de seu orçamento de TI "mantendo as
luzes acesas". Sua reinvenção plurianual

viu-se numa encruzilhada. Sua área de TI tinha

Mas como ela conseguiu tudo isso? Com

se tornado uma confederação de

mudou tudo isso, invertendo a curva de

uma reinvenção planejada para superar o

organizações. Os proprietários atuavam com

investimento em TI e liberando capital de

ritmo e a inovação de seus concorrentes

pouca transparência e não compartilhavam

forma contínua para reinvestir em

nativos digitais. A empresa migrou para um

expectativas com o departamento de TI. Com

inovação. A empresa passou a integrar

modelo de engenharia moderno no qual

seus sistemas sobrecarregados após décadas

agora os 10% de líderes capazes de

especialistas em negócios e engenheiros

de código legado e sem estratégia para

inovar em escala, aumentando a receita

full-stack trabalham em equipes integradas

reduzir sua dívida técnica, a empresa estava

em duas vezes a taxa de organizações

com práticas ágeis de desenvolvimento.

gastando 80% de seu orçamento de TI para

que continuam inovando em silos, de

Também migrou 100% de seus bens de TI

corrigir seu passado e apenas 20% para inovar

acordo com a pesquisa da Accenture.

para cloud. Além disso, adotou a

no seu futuro.

automação para ter uma força de trabalho

Esta rotação voltada para a inovação é

mais produtiva e IA para tomar decisões de

uma parte essencial da abordagem de

negócios orientadas por dados. Mais

Living Systems, que proporciona a

importante, tudo isso foi alcançado sem

agilidade que as empresas precisam para

precisar fazer mais investimentos — com

se manterem na dianteira.

De volta a 2020. A empresa gasta apenas 40%
de seu orçamento de TI com custos fixos no
setor, e 60% são investidos em inovação.
Também cortou 83% do tempo necessário
para levar novos produtos ao mercado.
© 2020 ACCENTURE.

Além disso, na chegada da COVID-19, a
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um modelo autofinanciado.

01 Reimagine uma
estratégia de
crescimento com base
em tecnologia
As organizações que desejarem destravar
todo o valor da tecnologia precisam de
uma estratégia de crescimento que una
negócios e tecnologia.
O foco é explorar como a tecnologia pode tornar real a estratégia da
empresa e identificar oportunidades inteiramente novas para produtos,
serviços e posições competitivas. Isso requer um mindset estratégico
© 2020 ACCENTURE.

que ajude a transformar o legado e, ao mesmo tempo, o posicione para
crescer no futuro.
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Uma estratégia perfeita leva a empresa

Por exemplo, as organizações devem

a ter valor e a criar retorno para as

reformular o modelo de financiamento

partes interessadas.

para potencializar experimentação e
inovação contínuas em toda a empresa,

Como mostra nossa pesquisa Future
Systems, os líderes têm uma visão
clara e tomam uma posição deliberada
quanto à adoção de tecnologia. Em vez
de adquirir novas tecnologias para

onde o valor total das iniciativas pode ser
incerto à primeira vista. As companhias

precisam continuar a capturar valor à
medida que se adaptam às mutantes
condições competitivas.

projetos únicos, os líderes financiam

O departamento de TI de uma empresa
de telecomunicações assumiu o desafio
de melhorar a experiência do cliente e
aumentar a agilidade da companhia

como um todo. Com um modelo
operacional baseado em dados, em que
os negócios e a TI foram alinhados para

fluxos de valor constantes medidos

E para maximizar o retorno sobre o

entregar resultados e onde o talento foi

pelos resultados da empresa.

investimento, algo especialmente

transformado para se concentrar em

benéfico num ambiente com capital

serviços, a empresa conseguiu reduzir

Quando as empresas melhoram seus

limitado, elas precisam criar mecanismos

em 25% seu custo com manutenção,

processos de interação e governança

para autofinanciar transformações e

melhorar em 50% seu tempo de

entre os negócios e a TI e constroem

redirecionar investimentos para

chegada ao mercado, e 80% dos

um modelo operacional mais ágil, elas

atividades com maior valor.

funcionários de TI foram realocados

veem seu crescimento e

transformação do negócio
impulsionados pela tecnologia.
© 2020 ACCENTURE.

Impulsionando uma cultura
focada no cliente
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para projetos estratégicos.

02 Realinhe a
organização para
colocar tecnologia no
centro de todo negócio
Os departamentos de TI de hoje são
geralmente organizados de forma
horizontal, com equipes tecnológicas
e funcionais.
E seu desempenho é medido por acordos de nível de serviço (ANSs)
tradicionais de TI, principalmente com base na velocidade de resposta
e resolução das solicitações. A TI está, de fato, estruturada para
© 2020 ACCENTURE.

entregar para a TI — ou seja, serviços que são medidos por ANSs de TI.
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O ANS então substitui o que é importante para o

Com um verdadeiro alinhamento entre

negócio (como a interrupção num processo de

negócios e TI, as organizações mudam

negócios causada por uma falha de TI). Isso

seu modelo, de modo que a forma como

muitas vezes cria o "efeito melancia": verde por

prestam seus serviços de TI quebra

fora (os SLAs de TI são todos verdes ou

barreiras funcionais, melhorando a

satisfatórios) e vermelho por dentro (insatisfação

colaboração e a criatividade — seja

do usuário dos processos impactados).

entregando o produto ao cliente final ou
atendendo a um resultado de produção.

Ao reestruturar equipes verticais alinhadas por

Técnicas avançadas de automação e

processos da empresa (também chamados de

tecnologia, aplicações em silo e serviços

"alinhados ao produto"), os serviços de TI se
concentram no valor dos negócios e são
medidos pelos KPIs da empresa. Essas "equipes

contavam com equipes separadas
podem se tornar serviços integrados.

A empresa focou suas estratégias de TI
e negócios em metas compartilhadas e
na resolução de seus problemas. A

força de trabalho de TI foi reorganizada
em equipes designadas para áreas de
negócios. Com isso, o ritmo de
inovação melhorou drasticamente: 50%
dos programas que entravam em

de produtos" integradas são autossuficientes,

operação trimestralmente agora

com todos os recursos de TI necessários

entram numa escala semanal; os

alinhados para executar os sistemas que dão

incidentes diminuíram 30% no mesmo

suporte ao negócio e para fornecer novos

período. O número de funcionários

recursos no ritmo exigido pela empresa. O que

também foi reduzido em 40% com

antes era uma série de esforços desconectados

operações mais eficientes.

que se desviavam dos objetivos da empresa e
eram impulsionados por prioridades subjetivas
© 2020 ACCENTURE.

de suporte à infraestrutura que antes

Permitindo o alinhamento entre
tecnologia e as capacidades de
negócio

está agora unificado sob uma visão comum com
clara priorização e total transparência.
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03 Adote novas práticas
para agilidade e
experimentação
As empresas devem tomar providências
para garantir uma continuidade no ciclo
de inovação por meio de recursos
modernos de engenharia.
Essa abordagem é uma transição do típico ciclo de vida de

desenvolvimento de software, que costumava levar de 18 a 24 meses, para
um que emprega recursos de design thinking para cocriar soluções para os
negócios e fornece um produto mínimo viável (MVP em inglês)
rapidamente. Para tal, as empresas precisam de uma estrutura de inovação

© 2020 ACCENTURE.

contínua voltada a um MVP com uma abordagem "construir, medir e
aprender" fundamentada por insights de dados e informações dos clientes.
Recursos de automação, cloud e plataforma como serviço são facilitadores
essenciais para um desenvolvimento rápido, contínuo e simultâneo.
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Adotar a automação torna-se algo especialmente

Sem intervenção humana, este sistema

crítico à medida que as expectativas dos clientes

corrige automaticamente a causa raiz

e o ritmo de mudança aumentam. O mercado não

do problema no sistema integrado,

tolerará ciclos lentos de entrega de engenharia,

prevê quando falhas podem surgir e

horários rígidos e atividades manuais

"corrige" um incidente de forma

fragmentadas, propensas a erros e demoradas.

proativa antes que ele ocorra.

Por fim, uma inovação contínua baseada em MVP

Não só a equipe de TI melhora

cruzeiros marítimos — que incluiu

se beneficia da transição para uma organização

drasticamente a qualidade de seu

testes, desempenho e engenharia —

verticalmente alinhada. Uma vez alcançada, pode

serviço, mas também reduz os custos

possibilitou o lançamento rápido de

resultar em mais de 20 projetos de MVP entregues

das operações de TI com "luzes acesas".

novos recursos para sua plataforma

com rapidez e simultaneamente.

Isso contribui para investimentos em

digital de experiência dos hóspedes

tecnologia com maior valor agregado e

em 10-12 dias e contribuiu para uma

Esses replanejamentos têm como base operações

ROI muito maior e mais relevante para o

redução de 95% no tempo de espera

modernas que transformam operações

negócio. Com tecnologias como

de embarque de 10 minutos para

tradicionais de TI de um modelo reativo de

hiperautomação e aprendizado de

apenas 30 segundos.

"solução em caso de falha" para um modelo

máquina, as aplicações conectadas

preditivo e preventivo. Com uma correlação

fornecem então a base tecnológica para

baseada em IA de eventos de TI, um centro de

novos tipos de negócios, parceiros e

comando integrado busca padrões que estejam

interações com clientes.

causando eventos em vez de gerenciar e resolver
© 2020 ACCENTURE.

problemas separadamente.
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Reimaginando experiências
dos hóspedes-passageiros com
agilidade
A abordagem de integração de Living
Systems numa grande companhia de

04 Crie um núcleo
tecnológico flexível para
fazer mudanças
sustentáveis
Um núcleo assim fornece uma arquitetura
de cloud segura, resiliente e adaptável
para acelerar a inovação, prover análises
baseadas em dados, sustentabilidade e
valor de negócio.
Um núcleo de tecnologia flexível é fundamental para a abordagem
de Living Systems. Para começar, as empresas devem avaliar sua
© 2020 ACCENTURE.

arquitetura corporativa atual e desenvolver um roteiro para
desacoplar seu portfólio de aplicativos, determinar suas metas e

migrar sistemas legados para a nuvem.
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A computação em nuvem serve de ponto

Uma base tecnológica moderna pode

de partida para obter mais valor com outras

até se assemelhar a uma coleção

tecnologias, como IA e análises de dados.

de sistemas e serviços menores; vinculá-los

Para gerar mais benefícios com analytics,

é o que impulsiona a diferenciação,

A Enel, uma das principais

as empresas precisam de uma espinha dorsal

a resiliência, a velocidade de entrada

concessionárias europeias, buscava se

de dados robusta, capaz de ingerir, estruturar

no mercado e a agilidade.

reinventar na nuvem. Graças à redução
de custos possibilitada por sua migração

e processar dados de múltiplas fontes.
Com a recente pandemia, muitas empresas

para cloud a partir de 2015, a empresa

As companhias devem correr para a nuvem

precisaram mudar sua forma de atuar,

transformou seu negócio. Hoje, a ENEL

com segurança; precisam analisar sua

dimensionar seus recursos de comércio

reduziu seu tempo de chegada ao

arquitetura de proteção atual e garantir que

eletrônico e fornecer serviços altamente

mercado, otimizou sua eficiência de

seus controles e monitoramento sejam

personalizados aos clientes. Empresas que já

custos e obteve maior agilidade nos

eficazes. Com uma abordagem de segurança

estavam utilizando a nuvem e desenvolvendo

negócios usando nuvem pública. Além

reforçada, a qualidade dos dados em tempo

agilidade em seus sistemas e processos

disso, a nuvem permitiu que seus mais de

real está sempre melhorando, e a nuvem

estavam prontas. Essas empresas

37.000 funcionários trabalhassem

intensifica a resiliência dos negócios.

conseguiram responder rapidamente

remotamente, o que lhes permitiu acessar

aos desafios comerciais que enfrentaram,

as aplicações da empresa e colaborar

melhor do que aquelas que possuíam sistemas

com segurança.

rígidos e fragmentados e menos informações
sobre as necessidades de seus clientes.

© 2020 ACCENTURE.

Otimizando agilidade e resiliência
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05 Confira poder às pessoas
para inovar com a tecnologia
Com a abordagem de Living Systems, as líderes
acreditam numa abordagem "humana + máquina",
em que pessoas e tecnologia dão o melhor de si e
aumentam a eficiência da força de trabalho.
Com uma cultura de inovação, mentalidade ágil e aprendizagem contínua, seus
colaboradores estão aptos a capitalizar sobre novas e mutantes oportunidades à

medida que a empresa evolui.
Novos modelos de carreira, habilidades e funções podem derivar em melhores
resultados para a empresa. As capacidades necessárias serão bem diferentes e

© 2020 ACCENTURE.

estarão sempre evoluindo — dos atuais desenvolvedores, engenheiros,
operadores de suporte e outros aos especialistas em experiência do usuário,
cientistas de dados, arquitetos de automação, engenheiros de IA, mestres em
17 FOCO EM VALOR COM LIVING SYSTEMS

scrum e preditores de disrupção de negócios.

Por exemplo, uma função central para a
abordagem de Living Systems é o
engenheiro full stack, que faz a ponte entre

Incorporando um mindset
de inovação

infraestrutura, aplicações e dados, bem

como aproxima os negócios e a TI. Do
desenvolvimento ao suporte, e com um alto
grau de automação e IA, esses engenheiros
têm uma visão completa e são parte
integrante do impulso de valor da empresa.

competitivo e de uma nova fusão, o banco
ING precisou integrar dois sistemas de TI
diferentes e remover os escalões de tomada

de decisão hierárquica descendente que
retardavam o desenvolvimento de produtos.

O sourcing de talentos também precisa

O banco precisava se tornar um local de

mudar e passar a identificar e a empregar

trabalho com inovação pioneira,

rapidamente funcionários capazes de se

especialmente se quisesse atrair grandes

mobilizar em torno de novas prioridades.

talentos em tecnologia.4

Isso significa criar uma força de trabalho

adaptável e flexível num grupo
compartilhado de talentos internos e
externos. Também significa substituir uma
cultura tipificada por mentalidades fixas,
processos rígidos e silos organizacionais
por uma que recompense mentalidades
© 2020 ACCENTURE.

Diante da disrupção digital num mercado

voltadas ao crescimento, à agilidade
organizacional e com foco no cliente.
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em vez de "processos e ferramentas".
Pequenas equipes disciplinares
combinaram as funções de
desenvolvimento e operações de TI do
ING. Em vez de um longo período de

transferências de tarefas e aprovações,
o desenvolvimento de produtos tornouse um processo iterativo com a meta de
um produto mínimo viável capaz de
satisfazer aqueles que o adotassem logo

no início e de oferecer vantagens com o
feedback dos clientes. Com essa
maneira ágil de trabalhar, uma equipe

Em resposta a essa necessidade, seu

multidisciplinar com talentos dos

departamento de TI adotou métodos de

setores de TI, de desenvolvimento de

desenvolvimento "agile" tipicamente

produtos e de garantia de qualidade

associados a startups digitais. Por exemplo,

desenvolveu o ING Mobile App, que

organizou sua função de TI em linhas de

apresentou o banco como um inovador

negócios e priorizou "pessoas e interação"

em mobile banking.

Reinvenção em plena disrupção
Nos últimos cinco anos,
todas as empresas
desejaram se tornar
empresas de tecnologia.
Mas nossa pesquisa indica
que a maioria das
organizações ainda está
muito longe de pensar e
operar com tecnologia no
centro de tudo o que faz.

Esse tipo de reinvenção é visto como

Elas estão agora bem posicionadas para

disruptivo e complexo; os obstáculos

despontar com maior força. Ao adotar uma

culturais e de custo são grandes demais.

abordagem de Living Systems, qualquer

Mesmo com concorrentes nativos digitais

empresa pode obter vantagens semelhantes

mais ágeis surgindo nesse meio, os players

— sem investimento adicional ou interrupção.

consolidados tiveram o tempo a seu favor —

De fato, nunca houve um momento tão crucial

durante a década passada, de prosperidade

para descobrir o sucesso sustentável que a

econômica global — para, devagar,

abordagem de Living Systems pode oferecer.

proceder à mudança em larga escala.
E aí chegou a pandemia, e com ela uma

incerteza econômica sem precedentes. As
empresas foram forçadas a comprimir anos
de transformação em meses. Aquelas que
adotaram mudanças em larga escala antes
da crise demonstraram maior resiliência
empresarial, bem como a capacidade de se
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