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Embora as compras afetem todas as partes da empresa, todos
os dias, muitas vezes são subestimadas. Os suprimentos são
entregues. As compras são feitas. As faturas são pagas. Tudo
acontece sem atrair muita atenção. Mas, nos últimos anos, as
empresas começaram a ver Procurement como um parceiro
estratégico com uma capacidade única de influenciar uma
ampla gama de alavancas de valor. A pandemia acelerou essa
mudança, elevando as apostas nos Diretores de Compras
(Chief Procurement Officers - CPOs) e influenciando como as
organizações de compras poderiam operar no futuro.

Eventos importantes do mercado, como a
pandemia, são um catalisador para mudanças
ousadas na organização de Procurement.
Voltemos ao início da pandemia. Os fabricantes fecharam. As cadeias de
suprimento foram interrompidas. A continuidade dos negócios estava
em jogo. As organizações de compras apoiaram a empresa como só
elas podiam, trabalhando com os principais fornecedores para reduzir
os impactos negativos e encontrar fontes alternativas de suprimentos,
quando necessário. Elas também avaliaram contratos para antecipar riscos
operacionais e de reputação e avaliaram seus efeitos na empresa.
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Ações como essas demonstraram o quanto a compra de ativos
pode ser competitiva para a empresa. Os CPOs podem — e
devem — explorar essa reputação. Na verdade, quase todos os
CPOs pesquisados reconhecem o estímulo para a mudança.

90%

dos CPOs dizem que suas
organizações estão sob
extrema pressão para
serem mais inovadoras.1

Inovação em Procurement significa ser mais proativo e preditivo.
Isso envolve ir além da redução de custos e trabalhar de novas
maneiras, desde a colaboração com stakeholders da empresa em
todos os departamentos até a compreensão de suas necessidades,
planejando juntos, usando insights de dados para prever futuras
tendências, apoiando a sustentabilidade e muito mais.
Quando o setor de Procurement é um verdadeiro parceiro de
negócios, ele pode gerar valor inovador. Esse tipo de inovação
requer um modelo operacional alimentado por dados e
maturidade operacional.
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O melhor desempenho
começa aqui
Realizamos uma pesquisa
global e transversal2 com mais
de 1.100 executivos seniores,
incluindo respostas de líderes
de Procurement, para entender
como eles veem a maturidade
de suas operações e para
quantificar a ligação entre a
maturidade operacional e o
desempenho da empresa.
Nossa pesquisa e experiência
revelam quatro níveis de
maturidade operacional:
estável, eficiente, preditivo
e future-ready (preparado
para o futuro). Cada nível é
fundamentado e habilitado por
tecnologia, talento, processos e
insights de dados cada vez mais
sofisticados (Figura 1).

Figura 1.
Os quatro níveis de maturidade operacional

Future-ready
Inteligente

Preditivo
Eficiente
Estável

Automatizada

Fundamental
Tecnologia

Talento

Processos

Dados

Orientado por insights

Ganhos de rentabilidade = 5.8pp*
Ganhos de eficiência = 18.8%*

Valor Transformacional

Automação robótica
com capacidades de
fluxo de trabalho

Ciência de dados
avançada

IA, cloud e blockchain habilitados

Força de trabalho
apenas humana

Máquinas ampliam força
humana em processos
selecionados

As máquinas ampliam
força humana na maior
parte dos processos

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

Não padronizados
e fragmentados

Práticas líderes setoriais
e funcionais implantadas
seletivamente

Práticas líderes do
setor e da função
aplicadas amplamente

Processos digitalizados
e transformados de
ponta a ponta

Isolados ou incompletos

Agregados ao nível
da organização

Aproveitando
analytics para gerar
insights de dados

IA com escala usando
dados diversos

Ferramentas e tecnologias
fundamentais

Transacional / Incremental

Estratégico / Transformacional

*Fonte: 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 Procurement inteligente

4

O melhor desempenho começa aqui

As organizações que alcançaram o nível mais alto de maturidade possível estão
prontas para o futuro. Em média, as organizações future-ready mostraram um
aumento de 2,8x na rentabilidade (lucro antes do EBITDA como porcentagem
da receita) e eficiência 1,7x maior (despesas operacionais mais baixas por dólar
de receita) do que aquelas com níveis mais baixos de maturidade.
Os líderes de Procurement têm uma perspectiva única sobre a maturidade
operacional da empresa. Eles se envolvem constantemente com as partes internas
interessadas em todas as unidades de negócios, como P&D, marketing, jurídico,
supply chain e RH. Isso naturalmente os coloca em posição de entender o que
está acontecendo nos silos operacionais e identificar os pontos fortes e fracos que
não são facilmente perceptíveis para os outros.
Quando perguntamos aos líderes de Procurement sobre a maturidade operacional
geral de suas organizações, eles reconheceram o progresso feito e o trabalho
ainda por fazer. Considere a evolução a partir dos pontos de vista deles. Apenas
4% dos líderes de compras dizem que suas organizações eram preditivas há três
anos. Nenhuma delas tinha operações prontas para o futuro. Hoje, 61% veem suas
operações como preditivas e 2% as consideram prontas para o futuro. Até 2023,
65% esperam ter operações preditivas e 26% esperam estar future-ready (Figura 2).
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65%

dos líderes de compras
esperam ter operações
preditivas até 2023.

26%

esperam estar prontos
para o futuro.
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Figura 2.
Os líderes de Procurement dizem que a maturidade operacional de suas organizações
melhorou e que estão otimistas sobre mais progresso nos próximos três anos
Porcentagem de líderes de Procurement (CPOs ou seus subordinados diretos)
relatando cada nível de maturidade operacional.
três anos atrás
22%

74%

hoje
7%

30%

61%

daqui a três anos
9%
Estável

65%
Eficiente
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Preditiva

Este salto significativo na preparação
para o futuro, de 2% para 26%
em apenas três anos, sinaliza que
os líderes de Procurement estão
otimistas sobre o que está por vir.
Eles percebem que o aumento
da maturidade operacional os
ajudará a continuar não apenas a
proporcionar economia de custos,
mas também a elevar o papel do
setor de compras na empresa e o
valor que ele oferece.

26%

Future-ready
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Uma análise aprofundada da
maturidade das operações
Para entender melhor o ponto de vista dos líderes de
Procurement sobre a maturidade operacional, considere
como medimos a prontidão para o futuro. Isso reflete
a capacidade de uma organização de escalar oito
características da maturidade do modelo operacional:
análise, automação, dados, experiência dos stakeholders,
inteligência artificial (IA), colaboração entre negócios e
tecnologia, práticas líderes e agilidade da força de trabalho
(ver Apêndice para definições).
Os líderes de compras avaliam suas organizações um
pouco acima da média em duas das oito características
(força de trabalho ágil e experiência dos stakeholders)
amplamente utilizadas ou em escala, o que se alinha
ao fato de que a maioria vê suas organizações como
preditivas (Figura 3). Eles veem as maiores vantagens
para suas organizações na força de trabalho ágil e na
experiência dos stakeholders. As organizações preditivas
ainda não atingiram escala, enquanto as organizações
future-ready vão além do uso amplo e executam essas
características em escala.
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Figura 3.
Os quatro níveis de maturidade operacional
72%
71%

Força de trabalho ágil

70%

Dados

75%
70%

Colaboração entre negócios e tecnologia

74%
69%

Analytics

74%
69%
65%

Experiências dos stakeholders

65%
67%

Automação

63%

Práticas líderes
IA

68%
57%
60%

Atualmente em amplo uso ou em escala (Procurement)
Atualmente em amplo uso ou em escala (Todos os setores)
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Essas visões refletem os sucessos que os CPOs
tiveram em sua própria área. Tomemos como
exemplo a força de trabalho ágil: esse conceito
evoluiu no último ano como resultado da pandemia
e do estímulo ao trabalho remoto. Também vimos
organizações de compras recorrerem a modelos
de mão de obra contingente e com enorme
economia para escalar o uso de recursos de acordo
com a demanda.
Por outro lado, os líderes de Procurement identificam
a automação e a inteligência artificial como áreas
que não são amplamente utilizadas na empresa
atualmente. Não é nenhuma surpresa que essas
características sejam as mais lembradas pelos
entrevistados de compras. As organizações de
Procurement como um todo fizeram um bom
progresso na automação de tarefas transacionais,
mas há mais oportunidade de automatizar tarefas
repetitivas e baseadas em regras, como criar um
pedido de compra, processar uma fatura ou definir
os termos do contrato. A automação (e IA) também
pode ser aplicada a atividades complexas baseadas
em julgamento para mudar drasticamente as formas
de trabalho, liberando as equipes de compras
para se concentrarem em atividades de maior valor,
como interpretação de dados e parceria de negócios
de maneiras menos reativas.
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Ao contrário da automação, a IA em Procurement
ainda é muito embrionária, principalmente porque
as organizações de compras trabalham com dados
internos históricos e ainda precisam explorar totalmente
os dados externos, como inteligência de mercado,
para categorias de planejamento e abastecimento
mais preditivas. A IA poderia desempenhar um papel
importante na jornada de maturidade das próprias
operações de Procurement. Ela é a chave para fornecer
a análise prospectiva que a empresa espera cada vez
mais, como prever as taxas de serviço que consideram
o custo de vida, a inflação e a localização do serviço
e dos recursos. Além disso, os agentes digitais
alimentados por IA podem fornecer experiências
de atendimento ao cliente centralizadas e fáceis de
usar, que recomendam de forma proativa as próximas
etapas ou reconhecem as necessidades de compra
relacionadas. Essas inovações podem ajudar os líderes
de Procurement a atender os stakeholders e, ao mesmo
tempo, otimizar o uso de recursos.
O resultado final? Se apenas 2% dos líderes de compras
veem suas organizações como future-ready hoje,
e 26% esperam estar lá em três anos, eles devem
trabalhar fortemente junto com os stakeholders
importantes em silos funcionais para analisar
rapidamente as melhores maneiras de escalar
essas oito características.
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Quais são as barreiras?
Perguntamos aos líderes de Procurement quais são os principais
desafios de suas organizações para escalar essas características,
que contribuem para a transformação do modelo operacional e
operações future-ready.
Eles indicaram:
Estrutura

Tecnologia

Estratégia

25% 24% 24%
como as principais barreiras, seguidas de talento (17%) e budget (6%)

Considerando o que já sabemos de suas opiniões sobre
a adoção da automação e da IA, não é surpresa que os
líderes de compras reconheçam que a falta de investimento
em tecnologia e capacidade formam uma barreira para a
mudança das operações.
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A estrutura é outra história. Para os fins da nossa pesquisa, a estrutura
é definida como as linhas de subordinação e governança que moldam
as parcerias de negócios dentro da empresa. O que é irônico é que,
por mais que os líderes de Procurement trabalhem com unidades de
negócios diferentes, eles não estão fazendo isso como um parceiro de
negócios pleno. As interações são tipicamente táticas e reativas. A equipe
de compras executa tarefas quando solicitada, em vez de fornecer ideias
e recomendações antecipadas. Os líderes de Procurement relatam níveis
de uso de dados que acompanham de forma semelhante os números
gerais - com 70% dizendo que sua organização tem dados amplamente
usados ou em escala, e 60% descrevendo que seu setor tem análises em
uso estendido ou em grande escala. Os líderes de compras relatam que
a percepção entre as unidades de negócios é de que as compras existem
apenas para gerar o preço mais baixo, em vez de colaborar para atender
estrategicamente às suas necessidades.
Mudar essa dinâmica é fundamental para os CPOs e toda a função
de compras para elevar o papel do setor de Procurement na empresa.
Pensar nisso como uma mudança de interpretação: de processador para
gerador de valor, que pode exigir mudanças no modelo operacional da
empresa. Considerando que os CPOs têm lutado com essa dinâmica há
anos, é compreensível que as questões em torno da estrutura ressoem
como um grande desafio para eles na maturidade operacional da empresa.
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O caminho para o progresso
Na visão dos líderes de Procurement, a empresa tem um longo
caminho pela frente para alcançar operações future-ready.
Os CPOs têm uma participação importante na maturidade
operacional da empresa. A capacidade da companhia de
avançar no modelo operacional e se transformar por meio de
tecnologia, processos e pessoas terá um efeito em cascata
sobre como o setor de compras conduz sua própria agenda de
operações. Mas os CPOs não precisam esperar que a mudança
aconteça. Eles podem se valer de sua função em evolução e da
sua visibilidade pela empresa inteira agindo como promotores
das mudanças nas operações e geradores de valor.
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Conhecimento é poder
Para iniciar a jornada para se tornar future-ready, nossa
pesquisa revela três coisas que os CPOs devem saber.

01

Conhecer o
objetivo principal
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02

Conhecer os
passos-chave

03

Saber como subir os
degraus da maturidade
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01

Conhecer
o objetivo
principal
Pensar grande com
estratégia na vanguarda
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Conhecer o objetivo principal

Conforme discutido anteriormente, os líderes
de Procurement veem a estratégia de rastrear estrutura
e tecnologia como uma barreira à prontidão para
o futuro. Mesmo assim, investir numa estratégia ousada
desde o início é importante para realmente transformar
as operações de forma sustentável. Muitas vezes, os
setores, incluindo o departamento de compras, fazem
alterações incrementais em pequenas áreas. Eles ficam
presos nos detalhes da construção do business case
perfeito, limitados por silos organizacionais ou
impacientes por um rápido retorno do investimento.
Isso cria um grande risco de perda de oportunidades
e, muitas vezes, de resultados decepcionantes.
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Conhecimento é poder

Enfatizar a estratégia no nível corporativo é fundamental.
Para muitos CPOs, a mudança operacional em sua própria
área tem sido tradicionalmente relativa à economia de custos.
Isso é compreensível, mas é apenas parte da história.
Os CPOs precisam de uma nova estrela-guia para conduzir
a maturidade operacional, destruindo os silos e elevando
o papel da área de Procurement no processo. Esta estrelaguia é um valor além da redução de custos, é um valor
holístico que afeta todas as partes interessadas - a empresa,
os fornecedores, os clientes e até a sociedade. Com uma
visão holística de valor, a área de Procurement pode criar
valor de ponta a ponta - como redes de fornecedores
confiáveis, sustentabilidade direcionada para todas as
atividades de compras, fornecer experiências de nível
superior para funcionários e fornecedores, preparar equipes
de Procurement para o futuro do trabalho e construir práticas
de fornecimento responsáveis baseadas na diversidade, ética
e práticas de trabalho justas.
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Conhecimento é poder

Integrar negócios e tecnologia

86%
de todas as organizações prontas
para o futuro esperam que os
negócios e a tecnologia colaborem
totalmente até 2023.

As organizações hoje não podem esperar obter todo o valor de sua estratégia sem
uma colaboração eficaz entre negócios e tecnologia. Afinal, a tecnologia impulsiona
os negócios na era digital. Empresas inovadoras e estratégicas sabem disso e enfatizam
a quebra de barreiras entre TI e outros departamentos. A maioria das organizações
future-ready (86%) espera que os negócios e a tecnologia colaborem totalmente até
2023, acima dos 55% de hoje. Quando perguntados sobre o sucesso de suas próprias
organizações, apenas 7% dos líderes de Procurement acreditam que a colaboração
de negócios e tecnologia esteja acontecendo em grande escala em suas empresas.
No entanto, 43% esperam que ela esteja em pleno vigor em apenas três anos.
Para progredir com suas próprias agendas de tecnologia, os CPOs precisam continuar
a fortalecer seus relacionamentos com os CIOs e construir o business case para
investimentos em tecnologia – como novas ferramentas de gestão de gastos e
soluções de compras baseadas em inteligência artificial. Dado o fato de que o setor
de Procurement raramente é uma alta prioridade de investimento para os CIOs, e de
que os CPOs normalmente precisam lidar com orçamentos enxutos, isso pode ser
uma tarefa desafiadora.
Embora preencher essa lacuna exija mudanças operacionais e culturais, o setor de
Procurement está numa posição única para ajudar a construir pontes, porque cada pessoa
na empresa usa os sistemas de compras regularmente. Por exemplo, ao fornecer uma
experiência simples e amigável em seu portal do comprador, o setor de compras pode
mostrar à empresa o valor da colaboração de negócios e tecnologia em termos tangíveis.

Aprimorar todas as decisões com Procurement inteligente
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Estudo de caso

Agindo com ousadia para impulsionar os negócios
Uma grande empresa de bens de consumo adotou uma abordagem
estratégica para transformar o setor de Procurement em escala global.
Ao digitalizar sua organização de compras, a empresa queria aproveitar
os recursos de dados inexplorados para se concentrar mais nas
necessidades do cliente e aprimorar sua capacidade de responder no
momento certo com produção eficiente em escala.
A empresa avançou a maturidade de suas operações com um modelo
operacional de compras inteligentes, que orquestrou uma combinação
aprimorada de dados, tecnologias digitais e profissionais de compras.
O novo modelo operacional gerou importantes resultados de negócio,
incluindo mais de US$ 1 bilhão em economia, por meio de suprimento
rápido e elevação das pontuações de satisfação sobre os compradores,
que estão consistentemente acima de 99%.

US$ 1bi
Aprimorar todas as decisões com Procurement inteligente

em economia por meio de
suprimento rápido e melhor
avaliação dos compradores.
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Conhecimento é poder

02

Conhecer os
passos-chave
Automatizar em escala para
expandir o talento humano
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Conhecimento é poder

Tendo feito um sólido progresso na automação de tarefas
transacionais de compras, os líderes de Procurement
reconhecem que a automação é um meio importante
para reduzir custos. Na verdade, é o principal fator crítico
na digitalização de processos da empresa.
Os líderes de compras têm uma visão positiva do progresso que suas
companhias alcançaram com a automação. A porcentagem dos que relatam
automação generalizada ou em grande escala em suas organizações
aumentou cinco vezes nos últimos três anos.
Quanto mais os CPOs direcionam a automação para suas funções, expandindo
seu uso além de tarefas simples e transacionais, mais eles percebem seu
verdadeiro valor. A automação possibilita que os CPOs construam uma força
de trabalho humano + máquina muito especializada. Ela pode liberar a força
de trabalho humana para fazer tarefas mais gratificantes e com valor agregado.
Por exemplo, as equipes de abastecimento podem transformar as tarefas
transacionais – como comparar manualmente os lances de fornecedores
– para usar sua experiência especializada com mercados, fornecedores e
stakeholders, avaliando as práticas de negócio responsáveis dos fornecedores,
e se adequar ao propósito da marca. Além disso, os colaboradores mais
técnicos podem realizar pesquisas no nível da categoria, digitalizar contratos
e outros relatórios usando o processamento de linguagem natural para reunir
dados em relatórios inteligíveis para humanos. Para tirar proveito de maneiras
de trabalhar como essas, os CPOs podem precisar ajudar suas equipes a
trabalhar ao lado das máquinas, dando-lhes as ferramentas e as competências
de que precisam para ter sucesso.
Aprimorar todas as decisões com Procurement inteligente
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Conhecimento é poder

Compromisso com a tomada de decisões orientada por dados — com melhores dados
Os líderes de Procurement começam a reconhecer o impacto que o
uso de dados pode ter em sua organização. 67% dizem que o modelo
operacional da empresa foi projetado com base em dados e não em
experiência e intuição dos executivos. Setenta por cento relatam o
uso generalizado ou em grande escala de dados em sua organização
hoje, um aumento de 3,5 vezes em relação a três anos atrás.
Surpreendentemente, 96% dos líderes de compras esperam ter dados
em ampla utilização ou uso em escala em três anos.
Não há dúvida de que os CPOs são bem treinados no tópico
de dados. É o cerne do trabalho de aquisição de suprimentos,
contratação e compra, especialmente porque a função se tornou
mais digitalizada. Na verdade, as organizações de Procurement mais
avançadas passaram do gerenciamento de gastos para a liberação
de valor, graças aos investimentos digitais que os ajudaram a extrair
insights dos dados. Para eles, os dados são parte integrante da
tomada de decisão do modelo operacional. Os insights de dados são
essenciais para compreender os padrões de consumo, garantindo
que os fornecedores sigam práticas comerciais sustentáveis e éticas,
definindo os termos e preços do contrato e muito mais.
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Por mais confortável que o setor de compras esteja com o uso
de dados, a função pode levar ainda mais insights para os negócios e
trabalhar de forma proativa e preditiva, o que os CPOs com visão de
futuro estão buscando. A chave é aproveitar as percepções de fontes
de dados internas e externas. Por exemplo, é fácil para o setor de
Procurement saber quanto foi pago no ano passado por algo.
As organizações prontas para o futuro já estão trazendo inteligência
de mercado de fontes externas para entender o contexto por trás do
preço e prever o momento ideal para comprar. E elas já estão usando
análises preditivas para avaliar se a etapa de sourcing é mesmo
necessária, o que pode acelerar o tempo para alcance de valor.
Essa é uma dinâmica de valor totalmente nova, possibilitada pelo
acesso e análise de dados externos.

67%

dos líderes de Procurement dizem que
o modelo operacional da empresa é
projetado com base em dados e não na
experiência e intuição dos executivos.
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Conhecimento é poder

Aumentar os investimentos em cloud
A nuvem é uma das tecnologias mais populares e mais
importantes que estão sendo aplicadas pelas empresas
atualmente. O tremendo alarde ao redor dela é bem
merecido. Cloud é uma forma econômica de obter poder
de computação flexível para que as empresas possam
competir com velocidade e escala. Os líderes de Procurement
entendem isso e, hoje, 72% relatam que sua organização
aplicou a nuvem em escala.
Com os sistemas de compras eletrônicas na nuvem há
anos, há muito tempo o setor de Procurement usa soluções
baseadas em cloud para as tarefas principais. Isso permite
que os CPOs aproveitem sua experiência em liderar pelo
exemplo e guiar a empresa na mudança para a nuvem.

Aprimorar todas as decisões com Procurement inteligente

72%
dos líderes de compras dizem
que sua organização aplicou
a nuvem em escala.
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Conhecer os passos-chave

Conhecimento é poder

Estudo de caso
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99%.
ao cliente. E o uso de
reconhecimento de caracteres ideal para processar e validar faturas melhorou
a precisão. Ao todo, houve uma redução de 80% no custo por fatura, e 58% das
faturas agora são faturas eletrônicas sem contato (antes, eram 0%).
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03

Saber como
subir os
degraus da
maturidade

Construir relações ecossistêmicas
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Conhecimento é poder

A jornada de maturidade das operações é uma maratona. Mas permanecer no curso traz recompensas claras. Nossa análise
revela que apenas um degrau acima na maturidade operacional pode levar a um aumento projetado de 17% nos lucros globais.3
Construir relacionamentos com o ecossistema é uma maneira poderosa de avançar níveis. O velho ditado de “não siga em frente sozinho” certamente
se aplica. Trabalhar com parceiros permite que as organizações atuem rapidamente, aproveitando capacidades, recursos e redes existentes sem que
elas precisem construí-los. Os líderes de Procurement estão vendo a empresa adotar essa estratégia. 37% dizem que as parcerias ecossistêmicas
melhoraram nos últimos três anos, observando que a pandemia reforçou a necessidade de manter essas parcerias em primeiro lugar.
Os CPOs são construtores de ecossistemas naturais. Eles interagem com dois tipos de ecossistemas todos os dias.

O primeiro é o ecossistema dos fornecedores

O segundo ecossistema é a rede dos provedores de soluções

A marca, finanças, perfil de risco e potencial de inovação da empresa
estão todos conectados a esta rede, tornando o setor de Procurement
um coordenador essencial. Os CPOs devem gerenciar a base de
fornecedores com responsabilidade para entender as origens dos
produtos e os riscos de fornecimento em áreas como tráfico humano,
trabalho infantil, poluição e corrupção. Isso é essencial para construir
a confiança com clientes, investidores e funcionários.

Esses parceiros especializados fornecem ferramentas de tecnologia, dados,
know-how analítico e insights para ajudar o setor de Procurement a melhorar seu
funcionamento e atender a necessidades específicas da empresa. Eles fazem
investimentos em recursos de ponta e fornecem as melhores competências
para que o setor de compras possa entregar resultados com rapidez. Em vez de
desperdiçar tempo criando soluções personalizadas, os CPOs podem comprar
soluções confiáveis que entregam resultados rapidamente.

Competências e disciplina que o setor de compras usa para selecionar e colaborar com esses ecossistemas podem ser um exemplo
para toda a organização.
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Estudo de caso

Criar uma reação no setor de Procurement
Após ser alienada de uma gigante do setor químico, uma empresa de produtos químicos
empreendedora precisava transformar a função de compras de baixo desempenho. Seu objetivo?
Criar uma organização simplificada focada nas necessidades dos clientes e no crescimento dos
negócios. Mas, para isso, precisava atualizar processos obsoletos excessivamente projetados e
burocráticos, que estavam tendo um impacto negativo na produtividade e na eficácia.
A empresa de produtos químicos recorreu a um parceiro do ecossistema para se tornar centrada
no cliente, ter processos mais simples e um foco mais claro no que os usuários da empresa
precisam. Ao mudar para um modelo operacional inteligente, a empresa melhorou a precisão dos
dados e a pontualidade dos pagamentos, ao mesmo tempo que aumentou a proporção de faturas
eletrônicas touchless. Trabalhando com o resto da empresa, o setor de Procurement permitiu
experiências de compra mais simples, rápidas e inteligentes, criando novas ferramentas fáceis de
usar e fornecendo análises mais precisas do Custo Total de Propriedade. O resultado? Os gastos
sob sua gestão aumentaram para US$ 350 milhões e o setor de compras passou a atender melhor
às necessidades e ao crescimento da empresa.

US$ 350mi
Aprimorar todas as decisões com Procurement inteligente

de gastos sob gestão; assim, o setor de
compras pôde atender melhor às necessidades
e ao crescimento da empresa.
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A opção
pela mudança
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Este é o momento de mudar para intelligent operations
O trabalho do setor de Procurement pode muitas vezes ser subestimado,
mas ele é a espinha dorsal das empresas. À medida que os CPOs
assumem seu papel estratégico crescente e adotam o proverbial
“lugar no conselho”, eles podem ajudar a empresa em sua jornada rumo
ao futuro, liderando pelo exemplo.
Muitas das chaves para a maturidade operacional – como automação,
insights de dados, força de trabalho ágil, cloud em escala e
relacionamentos nos ecossistemas – existem no setor de compras
atualmente. Isso dá aos CPOs uma excelente base para explorar à
medida que continuam a avançar rumo a intelligent operations em sua
própria área e em toda a organização.
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Este é o momento de mudar para intelligent
operations. Veja como:
• Pense grande e vá além da mudança incremental. O valor financeiro
é apenas uma parte da equação de valor que os CPOs podem
oferecer à empresa.
• Melhore a intuição com dados diversos e da mais alta qualidade.
Os líderes de Procurement podem alavancar o valor da empresa
aproveitando dados externos.
• Escale automação e analytics, inteligência artificial e soluções integradas
com as melhores práticas. As tecnologias de ponta são essenciais para
que o setor de compras perceba o valor total dos dados e atue como um
verdadeiro parceiro estratégico para a empresa.
• Estimule uma força de trabalho humano+máquina especializada. A magia
acontece quando a tecnologia e a criatividade humana se encontram
para transformar a forma como o setor de Procurement funciona.

Se você acelerar a jornada,
suas operações podem
se tornar um verdadeiro
catalisador para a vantagem
competitiva. E, ao longo
do caminho, você pode
aprimorar suas decisões
de negócios para obter
valor e crescimento
tangíveis, sustentáveis e
transformadores.

• Construa relacionamentos complementares com terceiros e
ecossistemas. Os parceiros podem ajudar o setor de compras a romper
sua lacuna de tecnologia e se concentrar nos principais pontos fortes.
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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.

Aprimorar todas as decisões com Procurement inteligente

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 4.
Dados demográficos Parte 1

Pesquisa primária
A Accenture Operations e a Accenture Research
realizaram uma pesquisa em 2020, operada
pela Oxford Economics, com 1.100 executivos
globalmente – 44% dos quais eram altos diretores ou
equivalentes – de 13 indústrias em 11 países. A Oxford
Economics também conduziu extraoficialmente
12 entrevistas mais amplas com executivos de
diferentes setores e países. Ver Figura 4 que mostra
informações demográficas.

11 países
125 Austrália

50

França

50

50

Brasil

50

Alemanha

125 Reino Unido

50

Canadá

50

Itália

375 Estados Unidos

50

China

125 Japão

Espanha

Fonte: Accenture Research e Oxford Economics na pesquisa Intelligent Operations, 2020
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Figura 4.
Dados demográficos Parte 2

Setor

Cargos
Procurement

54

(ou equivalente mais próximo)

20

Chief Procurement Officer

34

reportam diretamente ao CPO

Países
6

Austrália

2

Itália

2

Brasil

3

Japão

1

Canadá

2

Espanha

4

China

12

Reino Unido

4

França

15

EUA

3

Alemanha

Receitas
13

US$2bi a US$2.9bi

14

US$3bi a US$5,9bi

15

US$6bi a US$9,9bi

5

US$10bi a US$19,9bi

3

US$20bi aUS$49,9bi

4

US$50bi ou mais
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Modelagem econômica
Nossa modelagem é baseada em dados da pesquisa feita em
2020 por Accenture e Oxford Economics conforme descrito acima.
A cada participante foi perguntado sobre as características de
sua empresa (por exemplo, setor, mão de obra e receitas) e níveis
de maturidade operacional passados, atuais e esperados. Dados
financeiros de 2017 a 2019 de cada empresa de capital aberto foram
extraídos do relatório S&P Capital IQ, incluindo EBITDA, crescimento
de receitas e retorno total do acionista.
Identificamos um grupo de empresas ‘preparadas para o futuro’
com base em seus modelos de maturidade operacional e
analisando os fatores fundamentais e ações de maturidade
operacional que diferenciassem estas organizações de suas
concorrentes. Isto envolveu o desenvolvimento e a implementação
de modelos econométricos da relação entre 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. Ver Figura 5.
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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, vimos que companhias
que estavam apenas um degrau acima na escada da maturidade
operacional em 2019, exibiam, em média, melhores retornos. Além
disso, 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, analisamos as implicações de cenários
hipotéticos de companhias com níveis crescentes de maturidade.
Por exemplo, se todas as empresas dessem um passo adiante (ou
seja, de ‘estável’ para ‘eficiente’), a rentabilidade global, medida pelo
EBITDA, poderia subir algo em torno de US$ 1,9 trilhão (17%). Se todas
chegassem ao estágio mais alto, de ‘preparada para o futuro’, então os
lucros poderiam ser US$ 5,4 trilhões mais altos (48%).
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O relatório inclui estudos de caso e
histórias de nossa própria experiência
em conduzir 400 clientes na jornada
de intelligent operations – 33% de
companhias da lista Fortune 500 ou
60% de empresas da Forbes G2000.
Ajudamos organizações em 20 países
(Alemanha, Austrália, Bélgica, Brasil,
Canadá, China, Emirados Árabes Unidos,
Espanha, EUA, França, Índia, Irlanda,
Itália, Japão, Países Baixos, Reino Unido,
Singapura, Suécia e Suiça) e 18 indústrias
(automotiva, bancos, mercado de capitais,
química, bens de consumo e serviços,
comunicações e mídia, energia, saúde, alta
tecnologia, indústria da transformação,
seguros, ciências da vida, papel e celulose,
serviço público, varejo, software e
plataformas, viagens e utilities) a alcançar
operações inteligentes.
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Figura 5.
Métricas de performance financeira
As tabelas abaixo descrevem as várias métricas
financeiras usadas em nossa modelagem:

Métricas
financeiras

Variantes alternativas
das métricas financeiras

EBITDA, % das receitas

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

Eficiência operacional
(OPEX por dólar das receitas)

Métrica média de três anos, de 2017 a 2019

Crescimento das receitas
Retorno total dos acionistas

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

Mudanças na capitalização de mercado
Produtividade (receita por funcionário)
Retorno sobre capital investido, %
Lucro operacional, % das receitas

Só conseguimos encontrar relações robustas e estatisticamente
significativas para rentabilidade e eficiência operacional.
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