BRASIL E OPORTUNIDADE
PARA LOCALIZAR GUS E
INDÚSTRIAS

The Future Belongs to Intelligent Operations

O FUTURO PERTENCE ÀS
OPERAÇÕES INTELIGENTES
Organizações que exploram dados diversos
impulsionados pela inteligência aplicada e talento,
para capacitar a tomada de decisão orientada por
idéias, experiências superiores de clientes e
resultados comerciais inovadores.

POR QUE AS ORGANIZAÇÕES NO
BRASIL PRECISAM TRANSFORMAR
SUA OPERAÇOES AGORA?
Consumismo, disrupção digital e de dados forçam as organizações a encontrarem
soluções que irão permitir uma mudança gradual no desempenho:

77%

60%

40%

estão preocupadas com a
disrupção e as ameaças
competitivas, mas 76%
enxergam mais oportunidades
do que ameaças em
comparação a 2 anos atrás.

dizem que o interesse e a
capacidade da organização
em tomar decisões
baseadas em dados terão
um grande impacto em
seus negócios.

antecipar as necessidades
dos clientes e entender
suas expectativas são os
aspectos mais
desafiadores do
engajamento do cliente

CINCO TÓPICOS PRINCIPAIS
PARA OPERAÇÕES INTELIGENTES
#1

TALENTO
INOVATIVO
As organizações precisam de
talento criativo e empreendedor
que entenda sobre tecnologias
digitais, indústrias e prioridades
funcionais.

50%

40%

Principal requisito
da força de
trabalho hoje:
definir resultados
de negócios.

Falta de talento que
conheça digital, IA,
Machine Learning e
habilidades de análise
de dados.

Você tem o talento certo para navegar para o futuro?

#2

DATA-DRIVEN
BACKBONE
Dados estruturados e
desestruturados em
ecossistemas internos e
externos são a espinha dorsal
para descobertas inovadoras.

97%

83%

As decisões preditivas
baseadas em dados em
tempo real são drivers
importantes que afetam
os negócios.

Ter um plano para
aproveitar melhor
os dados internos.

Você consegue os dados corretos para gerar uma
transformação real?

#3

INTELIGÊNCIA
APLICADA
Automação Integrada,
Analytics Inteligente e
Inteligência Artificial podem
ajudar a transformar operações.

43%

87%
Acredita que a
automação e a IA irão
ajudar a alcançar os
objetivos de negócios.

Declarou que leva meses ou
anos para que as funções
do negócioestrelA11
mudem de acordo com as
necessidades do negócio.

Você está implantando inteligência aplicada para inovar
mais rapidamente?

#4

POTENCIALIZANDO O
PODER DA NUVEM
A Nuvem une todos os
ingredientes das Operações
Inteligentes, integrando dados
diversos nas plataformas em um
ambiente seguro.

90%
Espera capacidades
habilitadas para a
nuvem.

47%
Revisão dos processos
legados e tecnologia evita
que alcancem seus
objetivos de negócios.

A sua infraestrutura é ágil e seu modelo operacional flexível
o suficiente para antecipar as necessidades do cliente

#5

ECOSSISTEMA DE
PARCERIA
INTELIGENTE
O ecossistema traz conjuntos de
habilidades complementares e
novas tecnologias para
impulsionar a inovação.

23%

93%
Diz que trabalhar com
parceiros irá ajudar a
atingir os objetivos de
negócios.

Uma das três maiores
necessidades de talentos
é realizar novas maneiras
de fazer parcerias em
todo o ecossistema.

Você está estabelecendo parcerias inteligentes e alavancando
totalmente seu potencial de inovação?

QUAIS SÃO OS
GATILHOS PARA UMA
GRANDE
TRANSFORMAÇÃO
OPERACIONAL?

23%
diretiva estratégica para
impulsionar o crescimento
e um contrato de
terceirização existente
para renovação

20%
diretiva estratégica
para direcionar o
envolvimento do cliente

O futuro das organizações no Brasil será o de
impulsionar o crescimento e manter um pipeline
de contratos saudáveis.

ADAPTE, TRANSFORME
OU FIQUE PARA TRÁS

www.accenture.com/IntelligentOperations
Fonte: The Future Belongs to Intelligent Operations, 460 entrevistados de empresas , 30 de Brasil, 2017, pesquisa de
HfS Research e Accenture.
Copyright © 2018 Accenture All rights reserved.

