INDÚSTRIA X.0

REINVENÇÃO

DIGITAL
DA INDÚSTRIA NA
AMÉRICA DO SUL

Nos últimos anos as empresas sul-americanas enfrentaram uma
série de desafios. De um lado, a incerteza política e os
desequilíbrios macroeconômicos minaram o crescimento
doméstico; de outro, a queda nos preços das commodities
reduziu as receitas de exportação. No entanto, a implementação
de tecnologias digitais pode representar uma janela de
oportunidade para as empresas da região, à medida que
possibilita a aceleração do crescimento e a diminuição da lacuna
existente hoje perante os outros mercados emergentes.
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PREFÁCIO
Passamos hoje por uma era em que a conectividade se consolida e as máquinas se
tornam cada vez mais inteligentes. Um mundo no qual temos a oportunidade de
explorar exaustivamente o potencial oferecido pelas tecnologias digitais ao longo das
cadeias de valor industriais. Liderar neste novo ambiente e utilizar o universo digital para
transformar os negócios e criar oportunidades, deveria ser a principal prioridade na
agenda corporativa.
Imagine promover o crescimento de nossas empresas, oferecer experiências hiperpersonalizadas aos nossos clientes e, ao mesmo tempo, alcançar melhorias
exponenciais na eficiência. Essa é a promessa da reinvenção digital: uma abordagem
aberta, dinâmica e inclusiva para adotar a mudança tecnológica e capitalizar com ela.
Mas isso ainda não está acontecendo e é hora de alguém tomar uma atitude. No ano
passado investiu-se mundialmente cerca de US$ 1 trilhão em tecnologias digitais,
aproximadamente um terço do PIB de todos os países sul-americanos, e o indicador
praticamente não se mexeu. A razão: a maioria das empresas ainda é cautelosa e
desconfiada quando se trata deste tipo de investimento. Há poucas empresas na região
que estão realmente inovando em escala, com modelos de negócios impulsionados
pela digitalização e que promovam tanto o crescimento de sua receita quanto a
simplificação de suas operações.
Este estudo não aborda apenas o “porquê” da reinvenção digital, mas também mostra o
“como fazer” em detalhes. Ele sinaliza quais são os passos que as empresas na região
devem seguir para tornar realidade a promessa de ganhos exponenciais oferecidos pela
digitalização. Isso porque, com um mercado interno crescente e uma grande base de
talentos jovens, há hoje uma oportunidade única para as empresas da América do Sul
competirem com os gigantes industriais do mundo.
Na Accenture, estamos prontos para ajudar as empresas da região a embarcarem nessa
jornada de sucesso. Mas não existe um caminho único, a viagem deve ser adaptada para
cada empresa individualmente. E a América do Sul precisa começar agora.

Aidan Quilligan

Renato Improta

Líder Global de Accenture
Industry X.0

Líder de Accenture Industry X.0
para América Latina
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DIGITAL
A chave para acelerar
o crescimento
As economias da América do Sul permaneceram estagnadas nos últimos quatro
anos. O PIB da região registrou um crescimento médio anual de apenas 0,2% entre
2013 e 2017I. As quatro maiores economias da região (Argentina, Brasil, Chile e
Colômbia) explicam em grande parte essa tendênciaII. Representando mais de
80% do PIB total da América do Sul, o PIB das quatro grandes encolheu, em média,
3,3% ao ano durante o mesmo períodoIII. O setor industrial acompanhou
o movimento e contraiu a uma taxa de 11,4% entre 2013 e 2016IV.
Embora a demanda doméstica tenha registrado ligeira recuperação em 2017, tanto
os consumidores quanto as empresas continuam sendo prudentes em um
contexto de crescentes desequilíbrios macroeconômicos e incerteza política.
A queda nos preços das commodities não ajuda: os preços mais baixos dos
principais produtos exportáveis, como metais, combustíveis e insumos industriais,
prejudicaram as receitas de exportação das economias sul-americanas. As
exportações das quatro grandes caíram de US$ 453 bilhões em 2013 para
US$ 333 bilhões em 2016V. (Figura 1)
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Figura 1: A queda dos preços das commodities
diminuiu as receitas de exportação
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Fonte: IMF, UNCTAD

Diante de tantas adversidades, as empresas da região estão procurando respostas.
A digitalização pode ser a solução.
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EXECUTIVOS NA
AMÉRICA DO SUL
CONCORDAM QUE O
DIGITAL É
FUNDAMENTAL NA
IMPLEMENTAÇÃO DE
SEUS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS.
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Foram entrevistados 141 executivos de grandes empresas, líderes em 22 setores
da indústria na Argentina, Brasil, Chile e Colômbia. A pesquisa procurou entender:
•

•
•

Quais tecnologias digitais estão sendo implementadas pelas empresas da
região a fim de obter mais eficiência e fornecer experiências hiperpersonalizadas;
Quais são os principais desafios que as empresas enfrentam quando
implementam tecnologias digitais;
Quais são os investimentos que as empresas da América do Sul estão
fazendo em tecnologias e capacidades digitais para serem mais eficientes e
alcançarem novos níveis de crescimento.

Noventa e sete porcento dos entrevistados acham importante ou extremamente
importante transformar os seus negócios e, ao mesmo tempo, desenvolver novas
fontes de receita nos próximos três anos. Para tanto, no topo das prioridades
estratégicas está a adoção de novas tecnologias digitais e o desenvolvimento de
produtos e serviços inovadores e personalizados (Figura 2).

Figura 2: A adoção eficiente de tecnologias digitais
nos próximos anos é a grande prioridade para os
executivos das empresas sul-americanas
TOP 5 - ESTRATÉGIAS PRIORITÁRIAS DOS EXECUTIVOS DA
AMÉRICA DO SUL
Adotar de forma eficiente as novas
tecnologias

64%

Desenvolver produtos e serviços
inovadores

64%

Criar operações e suprimentos mais
flexíveis e eficientes
Capacitar e/ou treinar a força de
trabalho para aumentar a produtividade
Melhorar o comprometimento com o cliente ao longo
do ciclo de vida do produto

55%
54%
51%

Fonte: Pesquisa Indústria X.0 para América do Sul, Accenture, 2018
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De fato, os executivos entrevistados acreditam que a transformação digital
contribuirá para melhorar os níveis de produtividade e acelerar o processo de
tomada de decisão. Atualmente, cerca de 48% das receitas anuais são originadas
de produtos e serviços conectados e inteligentes - comparados com 40% há
três anos e com uma projeção de 62% para os próximos três anos.
A obtenção de uma maior eficiência operacional, a entrega de uma experiência
hiper-personalizada para clientes e a criação de novos negócios são
oportunidades-chave para as empresas atingirem seus objetivos
estratégicos (Figura 3).

Figura 3: Oportunidades-chave para o alcance dos
objetivos estratégicos.
Extrair maior
eficiência operacional

52%

44%

4%

Entregar uma experiência
hiper-personalizada

52%

43%

5%

41%

4%

Criar novos negócios

Extremamente importante

54%

Importante

Não muito importante

Fonte: Pesquisa Indústria X.0 para América do Sul, Accenture, 2018
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Não tem nenhuma importância

A inovação a partir de tecnologias digitais desempenha um papel importante na
consolidação dessas oportunidades-chave, segundo os entrevistados (Figura 4).

Figura 4: Importancia da inovação com tecnologias
digitais nas oportunidades-chave.
Extrair maior
eficiência operacional

69%

Entregar uma experiência
hiper-personalizada

51%

Criar novos negócios

Extremamente importante

30%

41%

Importante

44%

52%

Não muito importante

1%

5%

6%

Não tem nenhuma importância

Fonte: Pesquisa Indústria X.0 para América do Sul, Accenture, 2018

A maioria dos executivos entrevistados acredita que usar as nova tecnologias digitais
de forma eficiente irá transformar suas operações. Entre os ganhos apontados estão
segurança, flexibilidade e produtividade, o que, por sua vez, resultará em ainda mais
investimentos em inovação. O objetivo final é desenvolver produtos e serviços com
experiências hiper-personalizadas, que gerem mais receita a um custo menor, e que
ajudem a posicionar as empresas como inovadoras e tecnológicas perante seus
acionistas.
Mas quais tecnologias implementar e como se reestruturar para acelerar ao máximo
esse ciclo?
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A ESCOLHA DA
TECNOLOGIA DIGITAL
CORRETA É
FUNDAMENTAL, E O
NÍVEL DE
PREPARAÇÃO PARA
INOVAR COM TAIS
TECNOLOGIAS AINDA
É BAIXO, MESMO SE
CONSIDERADO UM
PLANEJAMENTO DE
TRÊS ANOS.
Dentre as diversas tecnologias digitais, algumas são mais relevantes do que
outras para o aproveitamento das oportunidades-chave. Na figura 5,
encontramos as cinco principais segundo os executivos que responderam à
pesquisa.
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Figura 5: Principais tecnologias digitais por
oportunidade-chave
EXTRAIR MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Mobile computing

62%
60%

Machine Learning
Segurança cibernética

58%
57%

Robôs autônomos
Big data / Analytics

55%

ENTREGAR UMA EXPERIÊNCIA HIPER-PERSONALIZADA
Realidade Aumentada /
Realidade Virtual

60%

Inteligência Artificial

54%

Digital Twin

53%

Manufatura aditiva

50%

Machine Learning

49%

CRIAR NOVOS NEGÓCIOS
41%

Veículos autônomos

38%

Blockchain
Inteligência Artificial
Realidade Aumentada /
Realidade Virtual

37%
36%

IOT

35%

Mobile Computing

35%

Manufatura Aditiva

35%

Fonte: Pesquisa Indústria X.0 para América do Sul, Accenture, 2018
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Atualmente, 57% dos entrevistados consideram que ainda não estão preparados para
inovar com tecnologias digitais para aproveitar as oportunidades-chave de crescimento.
E para 50% deles, este cenário não terá grandes melhorias nos próximos três anos.
Quando questionados sobre o nível de maturidade em algumas áreas específicas,
nota-se que mesmo os executivos que consideram suas empresas maduras ainda
veem espaço para crescimento (Figura 6).

Figura 6. Nível de maturidade das empresas em
áreas estratégicas
NÍVEL DE MATURIDADE
Alinhamento estratégico digital
Integração para uma cadeia de valor
conectada
Automação com escala
Hiper personalização
Big data / Analytics
Smart touchpoints
Reinvenção do produto
Sinergia M2M
Incubando o modelo de
negócio como serviço

13%

11%

18%

Colaboração homem-máquina

18%

Organização do ecossistema
Inovação aberta e cooperativa
Centros de incubação tecnológica e
Centros de Excelência

Integração digital

17%

21%

20%

Totalmente maduro sem planos futuros
Totalmente maduro com planos para os próximos 3 anos
Parcialmente maduro com planos para os próximos 3 anos
Parcialmente maduro sem planos para os próximos 3 anos
Imaturo sem planos futuros
Imaturo com planos para os próximos 3 anos
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46%
39%
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22%
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1%

24%

21%

40%
40%

13%

21%
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33%

13%
17%

21%

39%

18%

Gerenciamento da Performance Digital

C-suite digital

36%

22%
17%

48%

20%
14%

18%

17%

42%

1%

3%

16%

18%
27%

38%

16%

Papéis digitais

Requalificação digital

37%

18%

0%

3%

18%

18%

44%

14%

17%

20%

44%

1%

1%

19%

28%

37%

16%

11%

23%

47%

15%

17%

21%

39%

22%

16%

22%

43%

16%

21%
15%
21%

2%
3%
1%
4%
2%

A força de trabalho desempenha um papel fundamental na inovação com novas
tecnologias. A requalificação ou melhoria da qualificação da mão de obra para o
aumento de produtividade é uma prioridade estratégica para 56% dos entrevistados. A
criação de novos papéis, o foco na construção de uma força de trabalho mais
diversificada e a habilidade para treinar seus colaboradores mais rapidamente estão entre
os impactos previstos para a digitalização no mercado de trabalho (Figura 7).

Figura 7. O mercado de trabalho será altamente
impactado pela adoção de novas tecnologias
IMPACTO DA INTEGRAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO
MERCADO DE TRABALHO
Novos papéis (Ex. Integrador de ecossistema,
Gerente de Robótica, etc) surgirão

58%

Empresas focarão na construção de uma
força de trabalho mais diversificada

48%

Empresas terão uma maior habilidade para
rapidamente treinar sua força de trabalho
Mais oportunidades para autônomos surgirão
em comparação com trabalhadores CLT
Empresas procurarão por
startups para aumentar capacitação

40%
28%
26%

Fonte: Pesquisa Indústria X.0 para América do Sul, Accenture, 2018
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DESAFIOS QUE
DIFICULTAM O
AVANÇO DIGITAL
Para 71% dos entrevistados, a regulamentação governamental não está no
mesmo passo dos avanços digitais, o que dificulta os investimentos. Além disso,
outros fatores completam a lista dos maiores desafios para o avanço digital,
segundo os executivos. São eles:
•

As rápidas mudanças tecnológicas e sua obsolescência;

•

A falta de conhecimento e capacitação da força de trabalho para inovar com
produtos conectados e inteligentes e alavancar seus resultados com
ferramentas digitais;

•

A falta de segurança e confiança nos dados;

•

A falta de conhecimento sobre as reais necessidades dos clientes.

O avanço das tecnologias digitais é cada vez mais rápido e permeado em todas
as áreas e níveis da indústria. Dos executivos entrevistados, 60% acreditam que
seus negócios deixarão de existir, ou que somente sobreviverão se não falharem
na adoção da inovação com tecnologias digitais para transformar suas
empresas.
Em resumo, apesar das dificuldades, a principal conclusão é que as empresas
sul-americanas entendem a necessidade de uma transformação digital em suas
operações para alcançar seus objetivos estratégicos. A questão passa a ser
então como realizar essa mudança, que vai muito além de implementar novas
tecnologias. Pontos como o novo modelo operacional, transformação da força
de trabalho, e a agilidade e maturidade da organização para enfrentar essa
jornada aparecem como os principais desafios.
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A INDÚSTRIA X.0 É O
CAMINHO PARA AS
EMPRESAS DA REGIÃO
ACELERAREM SEU
PROCESSO DE
REINVENÇÃO DIGITAL
E LIDERAREM NO NOVO
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Sem dúvida, a maioria dos empreendedores da América do Sul compreende a
importância e o poder da digitalização. Esses líderes veem o potencial das
tecnologias digitais para facilitar a transformação e impulsionar o crescimento. A
questão é como fazer isso.
Na Accenture, recomendamos uma nova forma de reinvenção de negócios com
a digitalização - uma abordagem que chamamos de Indústria X.0. As empresas
da Indústria X.0 incorporam as principais eficiências operacionais da Indústria 4.0
para liberar recursos valiosos. Eles então reinvestem esses recursos em
tecnologias digitais avançadas para criar melhores experiências para seus clientes
e também novas fontes de crescimento. (Figura 9)
Ao contrário das revoluções industriais anteriores, quando a aplicação de novas
tecnologias foi voltada exclusivamente para a produção em si, a Indústria X.0 faz
uso de tecnologias digitais em toda sua cadeia de valor, a partir da avaliação das
necessidades dos clientes. Isso passa pelo design, produção e, finalmente,
experiência de uso do produto.

Figura 8: A jornada para a Indústria X.0
INDÚSTRIA
X.0
Amanhã

INDÚSTRIA
2.0

INDÚSTRIA
1.0
Produção
mecânica
alimentada por
água e vapor

Produção em
massa baseada
na divisão do
trabalho e
alimentada por
energia elétrica

INDÚSTRIA
3.0
Eletrônica
e TI para
automação
de produção
produção
front/ middle/
back office
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INDÚSTRIA
4.0

Sistema de
produção física
e cibernética

A JORNADA DA
INDÚSTRIA X.0
COMEÇA COM SEIS
IMPERATIVOS
ESTRATÉGICOS

1

TRANSFORMAR O NEGÓCIO PRINCIPAL

2

FOCO EM EXPERIÊNCIAS E RESULTADOS

As empresas da Indústria X.0 criam sistemas de design,
engenharia e produção em torno das tecnologias digitais
para se tornar mais eficientes. Eles garantem que as
máquinas físicas e os sistemas de software sejam
integrados de forma a obter eficiências de custo nunca
antes vistas e aumentar, assim, sua capacidade de
investimento.

As empresas da Indústria X.0 criam múltiplos pontos de
contato digital com o cliente ao longo do ciclo de vida do
produto. Ao usar o Big Data como base para a geração de
informações em tempo real e suportar a tomada de
decisões, elas projetam e implementam produtos,
serviços e plataformas que são constantemente
adaptados para atender às novas necessidades dos
consumidores. Ao mesmo tempo, a experiência de uso é
constantemente aprimorada por meio de novas
interações inteligentes.

REINVENÇÃO DIGITAL DA INDÚSTRIA NA AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA X.0 17

3

MODELOS DE NEGÓCIOS INOVADORES

4

CONSTRUÇÃO DE UMA FORÇA DE
TRABALHO DIGITAL

As empresas da Indústria X.0 desenvolvem novos
modelos de negócios, sempre com o objetivo de
promover uma experiência diferenciada para o cliente por
meio da utilização de tecnologias digitais. Os produtos
conectados e inteligentes são projetados do zero, o que
permite que as interações do usuário sejam monetizadas
por meio de serviços baseados em software e modelos de
receita de pagamento por uso. O conhecimento mais
preciso, extraído a partir do poder combinado da Internet
das Coisas (IoT) e da Internet Industrial das Coisas (IIoT),
possibilita encontrar novas fontes de valor sinérgico.

As empresas da Indústria X.0 recrutam, treinam e retêm
talentos com habilidades digitais, enquanto fomentam a
colaboração entre pessoas e máquinas. Não basta o
entendimento sobre o uso de ferramentas digitais ou
programas de software. O conhecimento intuitivo
também é necessário para aplicar essas ferramentas a
problemas reais dos negócios.

5

CONSTRUÇÃO DE NOVOS ECOSSISTEMAS
As empresas da Indústria X.0 são nutridas por um
ecossistema variado para promover inovações e
capacidades. Elas obtêm e desenvolvem ideias para
novos produtos ou serviços a partir de inúmeras fontes,
internas e externas. Elas também participam e fazem uso
de Centros de Incubação Tecnológica e Centros de
Excelência para ajudar a construir e manter esse
ecossistema digital.
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6

EQUILÍBRIO INTELIGENTE
As empresas da Indústria X.0 equilibram continuamente o
investimento entre suas atividades principais e as novas
oportunidades que lhes são apresentadas, a fim de
manter uma sincronização adequada entre inovação e
crescimento. Elas então criam métricas de desempenho
não apenas com base em seus resultados tradicionais,
mas também nos fatores que podem interromper tais
resultados. Na Indústria X.0, as empresas introduzem
sistematicamente e continuamente tecnologias digitais
em suas operações principais, baseadas na aprovação de
uma equipe executiva motivada e com uma visão
empreendedora sobre o uso do digital, seja em iniciativas
estratégicas ou táticas.

Cada um dos imperativos estratégicos acima apresenta
diferentes benefícios que são esperados para as empresas
na busca da sua reinvenção digital. Eles demonstram que todos
os aspectos devem ser avaliados e implementados de acordo
com os planos de cada negócio (Figura 9).
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Figura 9: Beneficios esperados nos imperativos
estratégicos
TRANSFORMAR O
NEGÓCIO PRINCIPAL

FOCO EM EXPERIÊNCIAS
E RESULTADOS

Redução no time to market
/ time to volume

39%

Alavancar o ecossistema
dos parceiros e startups
para criar novos produtos…

Liderança capaz de prever
tendências disruptivas

43%

Decisões tomadas de
forma mais rápida e com
mais informações

43%

37%

Aumento do Valor Total da
Empresa

35%

Ciclos de inovação mais
rápidos

Ciclos de inovação mais
rápidos

35%

Aumento do Valor Total da
Empresa

Aumento da produtividade
da força de trabalho

35%

Redução no time to market
/ time to volume

37%

Aumento do Market Share

35%

Redução dos custos
operacionais

37%

MODELOS DE NEGÓCIOS
INOVADORES
41%

Alavancar o ecossistema
dos parceiros e startups
para criar novos produtos…

Aumento do Valor Total da
Empresa
Redução no time to market
/ time to volume

38%

CONSTRUÇÃO DE UMA FORÇA DE
TRABALHO DIGITAL

Aumento do Market Share

Decisões tomadas de
forma mais rápida e com
mais informações
Aumento da taxa de
compromentimento do cliente

40%

38%
37%

Liderança capaz de prever
tendências disruptivas
Alavancar o ecossistema
dos parceiros e startups
para criar novos produtos e
serviços

36%

43%

Aumento de produtividade

38%
33%

35%

Decisões tomadas de
forma mais rápida e com
mais informações

31%

35%

Redução de downtime não
planejado

30%

CONSTRUIR NOVOS ECOSISTEMAS

EQUILÍBRIO INTELIGENTE

Alavancar o ecossistema
dos parceiros e
startups para criar novos
produtos e serviços

36%

Decisões tomadas de
forma mais rápida e com
mais informações

Redução de downtime não
planejado

36%

Liderança capaz de prever
tendências disruptivas

29%

Redução de downtime não
planejado

29%

Ciclos de inovação mais
rápidos
Aumento do Market Share
Redução dos custos
operacionais

32%
31%
30%

33%

Aumento do Valor Total da
Empresa

27%

Aumento do Market Share

26%

Aumento da taxa de
compromentimento do
cliente

26%

Fonte: Pesquisa Indústria X.0 para América do Sul, Accenture, 2018
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Na figura 10, representamos o processo de transformação de uma empresa da Indústria
X.0. O primeiro passo para essa jornada digital é a transformação das operações
principais, a fim de liberar valores que antes não eram possíveis sem a utilização dessas
tecnologias. A digitalização de sistemas e processos de design, engenharia e produção
permitirá o alcance de novos níveis de eficiência e flexibilidade e também o aumento da
sua capacidade de investimento.
O próximo passo é a criação de novos modelos de negócios, que entreguem mais valor
para os clientes e novas fontes de receita para a empresa. Os produtos conectados e
inteligentes são projetados do zero, isso permite que as interações do usuário com produtos
e serviços hiper-personalizados sejam monetizadas. Ao mesmo tempo, a experiência do
consumidor é aprimorada ao longo da vida útil do bem adquirido por meio de pontos de
contato digitais.
O alinhamento da organização para um processo mais ágil e orientado ao digital no
recrutamento, treinamento e retenção de talentos com habilidades digitais é fundamental
para o início de toda a transformação. Organizações alinhadas e ágeis têm utilizado o
conceito de “Fábrica de Serviços Digitais” para desenvolver novas soluções para
problemas reais dos negócios.
A utilização de tecnologias digitais criará um ecossistema que promoverá a inovação e o
desenvolvimento de novas capacidades. Uma maior interação entre as empresas permitirá
a obtenção e geração de ideias para novos produtos e serviços a partir de uma ampla
variedade de fontes, internas e externas.
Por último, as empresas criarão um equilíbrio contínuo entre suas atividades principais e
as novas oportunidades de negócios que são apresentadas, a fim de manter um equilíbrio
entre inovação e crescimento.

Figura 10: Processo de transformação da Indústria X.0
Novos Negócios
Novos modelos e fontes de receitas

Digitalize
Engenharia, Manufatura
e Serviços

RESULTADOS
DOS NEGÓCIOS

Crescimento
pela inovação

Novos níveis de

Transformar o
Negócio Principal
Liberação de
valores com
tecnologias digitais

Produtos do legado
... base instalada

Transformar
Produtos
Principal para
o Novo

Ecossistema, plataformas,
Experiência... Economia
baseada em resultados...
Equilíbrio Inteligente

Pivot 2
Serviços inteligentes
Novos serviços e Novas Experiências...

Pivot 1
Produtos conectados e inteligente

TEMPO
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CONCLUSÃO
A jornada rumo à reinvenção digital das economias da América do Sul
exigirá mais do que mera experiência com as tecnologias de informação do
SMAC (Social, Mobile, Analytics e Cloud). Nossa pesquisa demonstrou que
as empresas estão cientes do desafio.
Com a retomada do crescimento local, início de um ciclo positivo das
commodities e clareza das possibilidades que a transformação digital cria,
uma janela de otimismo e oportunidade se abre para as empresas.
Rapidamente se inicia o processo de transformação que permitirá reduzir a
distância em relação a concorrentes de outras regiões. Isso significa se
reestruturar e utilizar as tecnologias digitais de forma adequada, a fim de
impulsionar o crescimento da receita, bem como a lucratividade.
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