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Dos insights à ação, o caminho para um valor extraordinário começa aqui.
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Preparação para um futuro volátil
Se alguma vez houve dúvida sobre o valor da maturidade
operacional, os acontecimentos recentes a dissiparam.
A maioria dos bancos sempre esteve comprometida
em melhorar a eficiência de suas operações, e seu
progresso tem sido constante e incremental.
Por muito tempo, isso foi suficiente.
Mais recentemente, as expectativas dos clientes e os
requisitos regulatórios crescentes, inovações impulsionadas
pela tecnologia e o advento de novos concorrentes
agressivos expuseram que a evolução operacional dos
bancos está ficando para trás em relação a outros setores.
Os bancos devem se tornar mais ágeis e resilientes para
lidar com as ameaças que o futuro apresenta, sejam elas
na forma de ressurgimento de uma pandemia, uma crise
financeira ou um ataque cibernético.

econômica irregular e competição com fintechs, os bancos
devem alcançar níveis mais elevados de produtividade e
eficiência, enquanto capitalizam novas oportunidades para
aumentar o valor do negócio.
Uma estratégia de transformação impulsionada pelo poder
de injetar inteligência e recursos digitais em suas operações,
através de tecnologia, processos e pessoas, é essencial para
que os bancos se mantenham competitivos.
Isso permitirá que eles examinem constantemente sua
situação e respondam de forma decisiva a tudo o que surgir.

Em suma, sua maturidade operacional
aprimorará suas decisões e resultados
de negócios e os tornará realmente
prontos para o futuro.

Simultaneamente, em um mundo onde o lucro está sendo
comprimido por taxas de juros historicamente baixas,
perdas de crédito relacionadas à Covid-19, recuperação
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Qual é a vantagem de
estar pronto para o
futuro?

Figura 1.
Relação entre preço e valor contábil

Os bancos com foco
digital se beneficiaram das
avaliações de mercado
que, em média, foram 18%
maiores em 2019 do que
seus concorrentes menos
digitalizados, e 27% maiores
em 2020 (Figura 1).1
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Demais bancos

Nota: Valores calculados como média simples de 97 bancos com dados P/BV em todos os períodos.
Fonte: Accenture Research on S&P Capital IQ datas.
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Na verdade, nos últimos
oito anos, esses bancos
conseguiram reduzir seus
custos mais do que aqueles
que demoraram a embarcar em
sua jornada rumo a um modelo
operacional digital. Além do
mais, sua receita sobre ativos
não apenas foi maior, mas foi
menos afetada do
que a de seus concorrentes
menos digitalizados.
A melhoria nos custos,
combinada com sua vantagem
de receita, significa que eles
conseguiram aumentar a receita
operacional por dólar de ativo,
saltando de 1,22 em 2011 para
1,47 em 2019 (Figura 2).
.

Figura 2.
Lucro operacional em % dos ativos 2011 e 2019
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OP. Rendimentos em Ativos = Receitas sobre Ativos menos Custos em Ativos.
Fonte: Accenture Research on S&P Capital IQ datas.
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Com todos esses
benefícios, mais bancos
estão mudando para um
modelo operacional digital?
Num estudo recente ,
descobrimos que, embora
a maturidade do modelo
operacional esteja avançando
entre as organizações de todos
os setores, os bancos estão
progredindo mais lentamente do
que a maioria. Nossa pesquisa
e experiência revelam quatro
níveis de maturidade operacional:
estável, eficiente, preditivo
e future-ready/preparado
para o futuro3. Cada nível é
fundamentado e habilitado por
tecnologia, talento, processos e
insights de dados cada vez mais
sofisticados (Figura 3).

Figura 3.
Os quatro níveis de maturidade operacional

Future-ready
Inteligente

Preditivo

Orientado por insights

Eficiente

2

Estável

Automatizado

Valor
transformacional

Fundamental
Tecnologia

Talento

Processos

Dados

Ganhos de rentabilidade = 5,8pp*
Ganhos de eficiência = 18,8%*

Ferramentas e
tecnologias fundamentais

Automação robótica com
recursos de fluxo de trabalho

Ciência de dados avançada

IA, cloud e blockchain
habilitados

Força de trabalho
exclusivamente humana

As máquinas auxiliam os
humanos em determinados
processos

As máquinas auxiliam
os humanos na maioria
dos processos

Trabalhadores do conhecimento
com foco no trabalho baseado
em julgamento. Força de trabalho
ágil em escala

Não padronizados
e fragmentados

Práticas líderes do setor
e da função aplicadas
seletivamente

Práticas líderes do setor
e da função aplicadas
amplamente

Processos digitalizados e
transformados de ponta
a ponta

Isolados ou incompletos

Agregados no nível
da organização

Aproveitando analytics
para gerar insights de dados

IA em escala usando
dados diversos

Transacional/Incremental

Estratégico/Transformacional

*Pesquisa da Accenture e Oxford Economics Intelligent Operations Survey, 2020
A experiência da Accenture mostra que ganhos adicionais de produtividade e eficiência de até 50%
podem ser observados em organizações que apresentam características prontas para o futuro.

Aprimorar todas as decisões com operações bancárias inteligentes

6

Preparação para um futuro volátil

Organizações que alcançam um alto nível de maturidade tornam-se “preparadas
para o futuro”. Elas estão totalmente focadas na transformação digital
(ou seja, com foco digital) e ganham a agilidade e a resiliência necessárias para
prosperar em meio à incerteza. Elas também, provavelmente como resultado,
alcançam avaliações de mercado mais altas e obtêm mais lucro.
Nos 13 setores pesquisados, os bancos, em média, são menos maduros
operacionalmente do que a maioria das outras organizações. Hoje, 6% dos
bancos afirmam ter atingido o limite de operações preparadas para o futuro,
e 57% afirmam que evoluíram para operações preditivas. Há três anos, nenhum
banco se identificou como preparado para o futuro, e apenas 14% descreveram
suas operações como preditivas (Figura 4).
Embora os bancos tenham feito algum progresso em direção a operações
inteligentes, eles desejam fazer ainda mais. Como mostra a Figura 4, nos
próximos três anos, os bancos querem estar à frente de outros setores:
37% planejam alcançar um estado “future-ready”, em comparação com 34% de
todas as organizações. Ser mais maduros operacionalmente ajudaria os bancos
a atender às solicitações, adquirir clientes mais rapidamente e descobrir novos
fluxos de crescimento de receita.

O resultado final? Se os bancos desejam acelerar
sua transição para future-ready, eles têm melhorias
significativas a fazer.
Aprimorar todas as decisões com operações bancárias inteligentes
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Figura 4.
As organizações bancárias dizem que fizeram progressos na maturidade
operacional e desejam fazer ainda mais nos próximos três anos
Porcentagem de organizações bancárias que alcançaram todos os níveis de maturidade
operacional três anos atrás, hoje e em três anos no futuro (esperado).
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Porcentagem de todas as organizações que alcançaram todos os níveis de
maturidade operacional três anos atrás, hoje e em três anos no futuro (esperado).
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O que torna um banco pronto para o futuro?
As organizações preparadas para o futuro podem prever
com mais precisão as demandas futuras dos consumidores
e dos negócios. Elas são ágeis o suficiente para se adaptar
rapidamente a essas demandas a fim de se manterem
competitivas. Elas têm modelos operacionais flexíveis que
combinam equipes multidisciplinares e tecnologias acessíveis.
Elas alcançam uma colaboração harmoniosa entre suas
funções de negócios e tecnologia e continuam a fortalecer
seus relacionamentos com parceiros do ecossistema e outros
terceiros úteis.
Os bancos prontos para o futuro têm uma infraestrutura
em nuvem em seu centro e escalaram automação, análise,
inteligência artificial (IA) e soluções integradas com práticas de
ponta. Sua força de trabalho humano+máquina prospera num
fluxo constante de dados de alta qualidade dentro de uma
cultura de inovação incessante. Tudo isso não só lhes concedeu
eficiência e lucratividade no curto prazo, mas também a
resiliência para absorver choques futuros e continuar a entregar
resultados comerciais excepcionais em escala.
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Os bancos não conseguiram escalar
nas principais áreas de inovação
Por que os bancos estão atrasados em maturidade operacional?
Leve em consideração como medimos a prontidão para o futuro.
Ela reflete a capacidade de uma organização de escalar oito características
de maturidade do modelo operacional: dados, análises, práticas líderes,
colaboração de tecnologia de negócios, força de trabalho ágil, automação,
experiência dos stakeholders e IA (consultar o anexo para as definições).
Sete dessas características são tímidas nos bancos, quando comparamos
suas médias às de outros setores (Figura 5).
Nossa pesquisa sugere que os desafios da tecnologia estão impedindo
os bancos de alcançar a transformação operacional. Isso é verdade
principalmente em áreas como (IA), análise e automação, cada uma das
quais complementaria os fortes recursos de dados bancários, um dos
pontos positivos para os bancos. 78% dizem que os dados estão em ampla
utilização ou em escala em suas operações hoje. Um pouco acima da média
de 75% em todos os setores. Isso não é surpreendente, dada a quantidade
de dados bancários de clientes e o potencial para usar essas informações
para identificar padrões de comportamento do cliente e direcionar produtos
apropriados, como hipotecas e outros empréstimos, a preços competitivos.

78%

dos bancos afirmam que os dados são
utilizados amplamente ou em grande
escala em suas operações hoje.
Um pouco acima da média de
75% em todos os setores.

Mas o desafio está em extrair todo o valor dos dados – imagine insights em
tempo real de toda a organização –, isto requer a capacitação da tecnologia.
Aprimorar todas as decisões com operações bancárias inteligentes
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A lacuna de dados e tecnologia

Como mostra a Figura 5,
algumas das barreiras para
melhorar a maturidade
operacional estão relacionadas
à mudança da cultura, mistura
de talentos e estrutura de um
banco. Embora a maioria dos
bancos não esteja onde deseja
(e precisa) estar em termos de
maturidade operacional, o que
é empolgante é que sabemos
quais oportunidades existem
para melhoria contínua.

Figura 5.
Como o sistema bancário se compara a outros setores nas
oito características de maturidade do modelo operacional.
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Conhecimento é poder
Então, como os bancos podem se esforçar e evoluir
rapidamente em direção a um estado “future-ready”?
Encontramos três coisas que as organizações devem
saber para se tornarem prontas para o futuro:

01

Conhecer o
objetivo final
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02

Conhecer as
principais etapas

03

Saber como subir os
degraus da maturidade

12

Conhecimento é poder

01

Conhecer o
objetivo final
Pensar grande. Agir juntos
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01

Conhecer o objetivo final

Conhecimento é poder

Pode ser difícil ter uma visão top-down e
multifuncional da transformação das operações,
devido ao escopo e à complexidade dos ambientes
bancários e regulatórios em constante mudança.
E as estruturas de custos fixos dos bancos e seus
investimentos significativos em sistemas legados
complicam ainda mais o quadro.
Os bancos tendem a uma abordagem incremental para
melhorar as operações. Com fundos limitados para investir
em operações, eles simplesmente tapam o maior buraco
primeiro, e esses buracos são frequentemente definidos
por prioridades regulatórias e de conformidade, em vez de
aumentar a competitividade. A transformação de operações
coordenadas que ocorre no nível da empresa é a exceção.
Mas os bancos que usam escala e intelligent operations
podem adotar uma abordagem muito mais holística.
Eles podem não apenas melhorar as experiências e resultados
do cliente no processo, mas também a curva de custos.

Aprimorar todas as decisões com operações bancárias inteligentes
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Conhecer o objetivo final

Executivo bancário sênior

“Eu vi isso acontecer em muitos lugares,
onde executivos de negócios têm suas
próprias equipes de TI para fazer as
coisas. E isso fica muito, muito estranho.
Isso gera todas essas ilhas diferentes
dentro de uma organização, o que
torna impossível para toda a empresa
trabalhar de maneira coesa.”

Conhecimento é poder

Reunir negócios e tecnologia
O avanço do modelo operacional por meio da tecnologia
envolve mais do que a própria tecnologia. O progresso
acontece quando negócios e tecnologia se unem para
desenvolver novos modelos de governança conjunta,
integrar parceiros de ecossistema e cocriar o roteiro
estratégico para que os investimentos em tecnologia se
alinhem com a estratégia de negócios. Em muitos bancos
importantes, o diretor de Tecnologia e o diretor de Operações
agora se reportam a um único executivo, que pode ter uma
visão holística de como a tecnologia pode permitir uma
transformação eficaz das operações.
Os bancos precisam dimensionar a colaboração entre
negócios e tecnologia, mas têm algum terreno a cobrir:
apenas 11% dos bancos estão fazendo isso em grande escala
hoje, enquanto 43% planejam fazê-lo no futuro. O aumento da
colaboração ajudará os bancos a serem mais inovadores e a
usar melhor a tecnologia e o talento especializado.

Aprimorar todas as decisões com operações bancárias inteligentes
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Estudo de caso
A solicitação de um empréstimo comercial pode levar apenas algumas horas. Mas
então a espera começa. Muitas vezes, se passam semanas antes que uma aprovação
se concretize. Além disso, quanto mais lento e manual for o processo, mais caro será
para o credor. Foi por isso que um grande banco norte-americano quis transformar
seu processo de empréstimos comerciais. Com processos de subscrição e aprovação
mais rápidos e eficientes, o banco conseguiu financiar novos empréstimos para
clientes em ritmo recorde.
O banco decidiu pensar grande. Ele reimaginou suas operações de empréstimos
comerciais com novos recursos digitais. Um novo sistema de originação de
empréstimos comerciais baseado em nuvem, 60 ferramentas de automação,
ativos assistidos por IA e análise preditiva transformaram os sistemas centrais
do banco e reforçaram a retenção de clientes ao prever a propensão
pré-fechamento de empréstimos.
O movimento ousado para alinhar negócios e tecnologia valeu a pena: o banco
acelerou o tempo de aprovação de empréstimos em 26% e pode desembolsar
empréstimos abaixo de US$ 350.000, três vezes mais rápido do que antes.
No total, a organização economizou US$ 20 milhões e evitou possível perda
de US$ 2 bilhões, um ROI que retornou ao banco.
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02

Conhecer as
principais etapas
Automação, aumento, IA, cloud
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Conhecer as principais etapas

Conhecimento é poder

Cada banco adotará diferentes etapas para passar de um nível de maturidade operacional para o seguinte. No entanto,
existem etapas fundamentais que se aplicam a todos os players que pretendem atingir maturidade operacional pronta
para o futuro: automatizar em escala, aumentar o talento humano com tecnologia, comprometer-se a tomar decisões
baseadas em dados e escalar a nuvem.
Automatizar em escala para aumentar o talento humano
Os bancos sabem que a automação é uma forma importante de redução de
custos e o fator mais crítico para a digitalização dos processos de negócios.
O setor como um todo fez grandes avanços na automação de tarefas operacionais
manuais intensivas e repetitivas em toda a cadeia de valor. A proporção de bancos
que alcançaram automação generalizada ou em grande escala mais do que
quadruplicou nos últimos três anos e deve atingir 90% nos próximos três.
Para continuar essa trajetória e perceber os custos associados, produtividade
e ganhos de experiência, os bancos mais uma vez devem enxergar além da
tecnologia em si. Eles devem escalar a automação em sincronia com o aumento
do talento humano para impulsionar a maturidade operacional. A realidade é que a
automação mudou (e continuará mudando) a forma como os humanos trabalham
e as competências de que precisam para ter sucesso. Isso transfere tarefas de
maior valor para as pessoas, para torná-las mais produtivas e trabalhar de forma
mais satisfatória. O setor bancário precisa administrar como conduzir a jornada de
transformação e ser ambicioso em relação ao crescimento com custo marginal
zero, que irá melhorar os resultados financeiros.
Aprimorar todas as decisões com operações bancárias inteligentes

Executivo bancário sênior

“Estamos automatizando as
tarefas mais fáceis, como usar
dados enriquecidos e dinâmicos
[sobre] finanças pessoais para
automatizar o marketing e os
relatórios. Dessa forma, os clientes
podem tomar uma decisão
relacionada a investimentos
ou finanças pessoais por conta
própria, sem precisar da equipe.”
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Aumentar o poder da IA em toda a empresa
com a nuvem
Os dados há muito tempo estão no centro da tomada de decisões
operacionais para os bancos. Um total de 71% afirma que projetou
seu modelo operacional com base em dados e não na experiência
ou intuição executiva. É uma vantagem poderosa que produz insights
sobre medição de desempenho e melhoria que leva à redução do risco
operacional, maior conformidade e maior satisfação do cliente. Mesmo
assim, os bancos precisam continuar se destacando aqui e melhorar
ainda mais a utilização de dados, quebrando convenções e estruturas
organizacionais rígidas que prendem os dados em silos.
Uma oportunidade importante para os bancos fazerem um uso diferente
e melhor dos dados é melhorar sua capacidade de escalar a IA.

71%

dos bancos dizem que projetam
seu modelo operacional com base
em dados e não na experiência
ou intuição executiva

43%

dos bancos relataram
atingir plenamente suas
expectativas de redução
de custos
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Os bancos podem melhorar a precisão e a eficiência do processamento
central com plataformas de dados e análises avançadas alimentadas
por IA. E à medida que os bancos buscam escalar a IA, cloud pode
aumentar o impulso.
Os custos de cloud diminuíram consistentemente nos últimos cinco
anos. Além disso, a segurança de cloud e a conformidade regulatória
oferecem controles sólidos. Os bancos também estão cada vez
melhores em realizar suas expectativas em relação a cloud.
Numa pesquisa global recente, 43% dos bancos relataram ter
alcançado totalmente suas expectativas de economia de custos,
e mais de 50% ficaram satisfeitos com a velocidade de comercialização
e resiliência alcançadas.4

mais de

50%

dos bancos ficaram
satisfeitos com a velocidade
de comercialização e
resiliência alcançadas
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Estudo de caso
Graças a empréstimos ineficientes em
concessionárias de automóveis num mercado
latino-americano, um banco global ficou
preso com altos custos operacionais e baixa
lucratividade.
Em primeiro lugar, a aprovação do empréstimo
era um processo longo e altamente manual.
Em segundo lugar, o banco tinha de pagar altas
comissões às concessionárias de automóveis
porque os concorrentes disputavam o serviço de
empréstimo por meio de taxas de juros baixas ou
termos de empréstimo favoráveis.
Quase metade de todos os pedidos de
empréstimo de automóveis foi rejeitada devido a
erros manuais ou falha do requerente em atender
aos requisitos financeiros. Os revendedores
perderam negócios ou ficaram mais lentos.
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Assim, o banco projetou uma nova jornada
de vendas e serviços para revendedores e
compradores.
Com uma plataforma segura e fácil de usar, as
partes interessadas podem visualizar o status da
aplicação de qualquer lugar (inclusive em um
aplicativo) e os revendedores podem iniciar a
originação de crédito e a pré-aprovação rápida.
O resultado é que, hoje, 20.000 concessionárias
de automóveis, clientes, funcionários de bancos e
prestadores de serviços têm uma experiência mais
rápida e satisfatória. As vendas de empréstimos
de automóveis do banco aumentaram 50%, e
ele saltou para o primeiro lugar (do quarto lugar)
em participação de mercado em cinco meses. O
tempo de aprovação do empréstimo diminuiu de
dias para minutos, e houve uma queda de dois
dígitos nos custos totais. Mais importante, a cultura
do banco é mais inovadora e totalmente aberta ao
poder das tecnologias digitais.
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03

Saber como subir
os degraus da
maturidade
Não siga em frente sozinho
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Saber como subir os degraus da maturidade

Conhecimento é poder

Os bancos devem adotar uma abordagem “nunca satisfeito” em sua jornada para a maturidade operacional. Sempre
há espaço para melhorar. Usando nossa modelagem econômica e dados secundários do S&P Capital IQ, avaliamos as
implicações de cenários hipotéticos de empresas elevando seu nível de maturidade. Por exemplo, se todas as empresas
realizassem uma melhoria em uma etapa (por exemplo, de estável para eficiente), a lucratividade global, capturada pelo
EBITDA, poderia aumentar em até US$ 1,9T (17%). Se estivessem todas prontas para o futuro, os lucros poderiam ser
US$ 5,4T maiores (48%). Esse potencial por si só é razão suficiente para os bancos definirem suas visões para o que
vem a seguir e como chegar lá rapidamente.
Construir relações ecossistêmicas
Uma chave para progredir nos níveis de maturidade é o
estabelecimento de novas relações ecossistêmicas. Na verdade,
41% dos bancos viram suas parcerias de ecossistema melhorar nos
últimos três anos. E 38% indicam que aumentaram seu foco nas
relações ecossistêmicas como resultado da COVID-19. Ainda assim,
os bancos estão atrás de outras organizações nesse aspecto.
As relações ecossistêmicas tornam-se particularmente importantes
à medida que os bancos repensam suas operações, por exemplo,
mudando o modelo operacional, decidindo “fazer ou comprar”
ou gerenciando pessoas. Os bancos podem reter seus principais
sistemas e processos operacionais enquanto constroem parcerias
estáveis, recebem serviços transformados, reduzem custos e
aceleram a jornada de transformação.4
Aprimorar todas as decisões com operações bancárias inteligentes

Um executivo cujo banco expandiu seu ecossistema
com uma plataforma de aprendizagem comentou:

“A situação da COVID-19 abriu as portas para
novos negócios, como nossa plataforma de
aprendizagem. Ganhamos bons negócios
com isso, e até mesmo o negócio principal
teve uma resposta positiva, pois as pessoas
que fizeram esses cursos abriram contas de
investimentos conosco.”
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Saber como subir os degraus da maturidade

Conhecimento é poder

Estudo de caso
Um grande banco europeu queria
transformar suas operações de crédito e
serviços de pagamento. Precisava investir
em novas tecnologias e modernizar suas
operações em todos os níveis. O banco
se uniu a um parceiro do ecossistema
para mudar para um modelo operacional
inteligente movido por dados, tecnologia e
talento. Esse novo modelo ajudou o banco
a agilizar a entrada de dados e o controle
documental de contratos e solicitações de
crédito. Ele também alertou os especialistas
sobre transações inválidas e os ajudou a
resolver problemas rapidamente.
Ao adotar tecnologias inteligentes e
aprimorar sua equipe, o banco mudou o foco
de sua força de trabalho de tarefas repetitivas
demoradas para tomar decisões mais
informadas e baseadas em dados.
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Com acesso a percepções preditivas e
conhecimento e ferramentas de última
geração, a equipe do banco ganhou controle
sobre a gestão de cartão de crédito de
ponta a ponta e processos de empréstimos
inadimplentes.
Como resultado, o banco reduziu as perdas
operacionais a zero e reduziu o custo
total das operações no escopo entre 20 e
30%. Também aumentou a produtividade
operacional em 45% e melhorou a taxa
de garantia de conformidade em 90% na
área de risco de crédito. O banco também
concluiu suas investigações jurídicas/judiciais
contra a lavagem de dinheiro 100% dentro
do prazo, fornecendo suporte e documentos
relevantes às autoridades.
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A opção pela
mudança
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A opção pela mudança

Os bancos não podem se dar ao luxo de manter seu status quo
operacional. Muita coisa está mudando muito rápido para eles.
Para acompanhar o que está acontecendo do lado de fora,
nos mercados, com a tecnologia e os clientes, eles precisam
desenvolver o que está acontecendo no seu interior.
Com intelligent operations, os bancos podem obter todo o valor do
banco digital: reduzindo custos, aumentando a resiliência e levando a
experiência do cliente ao próximo nível. Quanto mais eles incorporam
inteligência em suas operações, mais bem posicionados estarão para
superar a incerteza e atender às aspirações futuras de desempenho.
Trata-se de alcançar novos níveis de maturidade operacional para
escolher de forma mais inteligente, agir mais rápido e vencer mais
cedo. É sobre como se preparar para o futuro.
Aprimorar todas as decisões com operações bancárias inteligentes
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A opção pela mudança

Agora é o momento de fazer seu movimento
rumo a intelligent operations. Veja como:
• Pense grande e vá além da mudança incremental,
porque a maturidade digital nas operações pode
ser um fator fundamental para o lucro
• Melhore a intuição com dados diversos e da mais
alta qualidade
• Escale a automação e analytics, inteligência artificial
e soluções integradas com as melhores práticas
• Estimule uma força de trabalho especializada
humano+máquina
• Coloque a infraestrutura de nuvem no coração
• Construa relacionamentos complementares com
terceiros e ecossistemas
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Nosso estudo mostrou que, se você
optar pela via rápida da jornada,
suas operações podem tornar-se
um verdadeiro catalisador para a
vantagem competitiva. E, ao longo
do caminho, você pode elevar suas
decisões de negócios para produzir
valor e crescimento tangível,
sustentável e transformacional.
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Anexo
Definimos os quatro níveis de maturidade operacional com
base nas avaliações dos respondentes para oito características:
Analytics

Automação

Dados

Abrange a descoberta, interpretação e
comunicação de padrões significativos
em dados para fornecer percepções
superiores para a tomada de decisões
de negócios. Analytics inclui vários
níveis, desde relatórios descritivos
básicos até ações mais preditivas e
prescritivas que podem ser aplicadas
aos processos de negócios.

Conjuntos de tecnologias que
executam tarefas repetitivas
baseadas em regras. A automação
robótica de processos (RPA), um dos
exemplos mais usados, inclui cada
vez mais várias soluções, como fluxos
de trabalho, plataformas e software
como serviço, que digitalizam ainda
mais o processo.

A qualidade, o escopo e
a profundidade de dados
estruturados e não estruturados
(por exemplo, vídeo, conteúdo da
Web, memorandos de voz e assim
por diante) de diversas fontes
internas e externas, incluindo
o que está incorporado em
processos internos.

Inteligência artificial

Colaboração entre
negócios e tecnologia

Práticas líderes funcionais
e setoriais

Abrange funções de TI e negócios
com modelos de governança
conjunta, permite a integração
de parceiros de ecossistemas e
conduz o roteiro estratégico
da organização.

Maneiras de fazer negócios em uma
função, organização ou setor que
são reconhecidas por possibilitar o
melhor desempenho da categoria.

A capacidade de uma máquina de
realizar funções cognitivas como
sentir, compreender, agir e aprender.
Os recursos de IA (por exemplo,
processamento de linguagem natural,
aprendizado de máquina) permitem
que os computadores tomem decisões
e identifiquem padrões e percepções
para futuras tomadas de decisão.
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Experiências dos
stakeholders
A experiência geral de engajamento
entre todas as partes interessadas
de uma empresa, incluindo clientes,
consumidores finais, fornecedores,
parceiros e funcionários.

Agilidade da força de trabalho
Abrange dois elementos principais:
estratégia da força de trabalho
colaborativa sob demanda e um
ambiente de trabalho onde humanos
e máquinas digitais trabalham juntos
para gerar os melhores resultados.
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O que fizemos

Figura 6.
Dados demográficos Parte 1

Pesquisa primária
A Accenture Operations e a Accenture Research
realizaram uma pesquisa em 2020, conduzida
pela Oxford Economics, com 1.100 executivos
em todo o mundo – 44% dos quais eram da
alta diretoria ou equivalente – de 13 indústrias
e em 11 países. A Oxford Economics também
conduziu extraoficialmente 12 entrevistas mais
profundas com executivos de diferentes setores
e países.

11 países
50

50

China		

50

Itália

125 Austrália

50

Espanha

125

Japão

50

Brasil		

375

EUA		

125

Reino Unido

50

Canadá

50

França		

Alemanha

Fonte: Accenture Research and Oxford Economics Intelligent Operations Survey, 2020
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Figura 6.
Dados demográficos Parte 2
Setor

Cargos (para o equivalente mais próximo)
Bancos

100

País

7

Chief Executive Officer

5

Chief Financial Officer

7

Chief Human Resources Officer

7

Chief Information Officer

1

Alemanha

17

EUA

1

Chief Marketing Officer

12

Austrália

4

França

4

Chief Operations Officer

10

Brasil

11

Itália

3

Chief Sales Officer

6

Canadá

14

Japão

1

Chief Supply Chain Officer

4

China

12

Reino Unido

7

Chief Technology Officer

9

Espanha

11

Reporte direto ao Chief Financial Officer

16

Reporte direto ao Chief Executive Officer

Receitas

4

Reporte direto ao Chief Human Resources Officer
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US$ 2 bilhões a US$ 2,9 bilhões

8

Reporte direto ao Chief Information Officer

21

US$ 3 bilhões a US$ 5,9 bilhões

3

Reporte direto ao Chief Marketing Officer

17

US$ 6 bilhões a US$ 9,9 bilhões

2

Reporte direto ao Chief Operations Officer

9

US$ 10 bilhões a US$ 19,9 bilhões

4

Reporte direto ao Chief Sales Officer

19

US$ 20 bilhões a US$ 49,9 bilhões

1

Reporte direto ao Chief Supply Chain Officer

7

US$ 50 bilhões ou mais

7

Reporte direto ao Chief Technology Officer

2

Reporte direto ao vice direto do CEO
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Anexo
Modelagem econômica
Nossa modelagem é baseada em dados da pesquisa de 2020 da
Accenture Research e Oxford Economics. Cada participante foi
questionado sobre as características de sua empresa (por exemplo,
setor, mão de obra e receitas) e nível de maturidade operacional
passado, presente e esperado. Os dados financeiros de 2017 a 2019
para cada empresa de capital aberto foram comparados com o
S&P Capital IQ, incluindo EBITDA, crescimento de receita e retorno
total do acionista.
Identificamos um grupo de organizações ‘preparadas para o
futuro’ com base na maturidade de seu modelo operacional
e analisamos os principais fatores subjacentes e as ações de
maturidade operacional que diferenciam essas organizações
de suas concorrentes. Isso envolveu o desenvolvimento e a
implementação de modelos econométricos da relação entre as
diferenças organizacionais do nível da maturidade operacional (em
quatro categorias: estável, eficiente, preditiva e preparada para o
futuro, que identificam em escala crescente os graus de maturidade
operacional) e os resultados financeiros-chave. Consulte a Figura 7.
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A estrutura modelar também controla diferenças contextuais entre
as empresas, como localização geográfica, setor econômico e
tamanho. Com o uso do nosso modelo, pudemos avaliar a natureza
e a magnitude das conexões entre maturidade operacional,
investimentos e resultados do negócio. Por exemplo, descobrimos
que empresas que estavam apenas um degrau acima na escada
da maturidade operacional em 2019 apresentaram, em média,
melhores retornos. Além disso, os investimentos em práticas
líderes, IA e automação estavam firmemente vinculados com
melhora de performance.
Cenários: com o uso do nosso modelo e dados secundários do
relatório S&P Capital IQ, avaliamos as implicações de cenários
hipotéticos de empresas elevando seu nível de maturidade. Por
exemplo, se todas as empresas realizassem uma melhoria numa
etapa (por exemplo, de estável para eficiente), a lucratividade global,
capturada pelo EBITDA, poderia aumentar em até US $ 1,9T (17%).
Se todas chegassem ao estágio mais alto de ‘preparada para o
futuro’, então os lucros poderiam ser US$ 5,4T mais altos (48%).
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O relatório inclui estudos de caso e
histórias de nossa própria experiência
de orientação de 400 clientes na
jornada de intelligent operations, 33%
das empresas da Fortune 500 ou 60%
das empresas Forbes G2000.
Nós ajudamos organizações em 20 países
(Alemanha, Austrália, Bélgica, Brasil,
Canadá, China, Cingapura, Emirados
Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos,
França, Grande China, Holanda, Índia,
Irlanda, Itália, Japão, Suécia, Suíça e Reino
Unido) e 18 indústrias (alta tecnologia,
automotiva, bancária, bens de consumo e
serviços, ciências da vida, comunicações e
mídia, energia, de transformação, mercado
de capitais, química, recursos naturais,
saúde, seguros, serviços públicos, software
& plataformas, utilities, varejo e viagens) a
alcançar operações inteligentes.
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Figura 7.
Medidas de performance financeira
As tabelas abaixo descrevem as várias métricas
financeiras utilizadas em nossa modelagem:

Métricas financeiras

Variantes alternativas das métricas financeiras

EBITDA, % da receita

Variação (total e média) na métrica desde 2019 x 2016

Eficiência operacional
(OPEX conforme receita em dólares)

Métrica média de três anos, de 2017 a 2019

Crescimento da receita
Retorno total para os acionistas
Mudanças na capitalização de mercado

Métrica em 2019
Variável dummy, que identifica empresas no
percentil superior de crescimento de receita,
lucratividade e eficiência

Produtividade (receita por funcionário)
Retorno sobre o capital investido, %
Lucro operacional, % das receitas
Só conseguimos encontrar relações robustas e estatisticamente
significativas para rentabilidade e eficiência operacional.
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