
 

 

 

Video Transcript - Cloud 

 

Hoje estou aqui para falar com vocês sobre Cloud. Cloud é um assunto que está na 

pauta de todos os grandes executivos da indústria de base. Eu queria desafiar um 

pouco isso, levar esse conceito mais além. Eu queria mostrar para vocês um pouco de 

como é importante e quais são as oportunidades na transformação da indústria com o 

uso da Cloud. A primeira empresa que chegar na Cloud e usar todos os seus 

benefícios vai ter a oportunidade de capturar um maior valor. Uma outra 

oportunidade é potencializar novas receitas.  

 

A Cloud permite uma flexibilidade de negócios que nunca foi vista anteriormente. 

Você pode atingir novos mercados ou até mesmo os mesmos mercados com uma 

forma completamente distinta. Adicionalmente a isso, existe o potencial de Cloud de 

redução da sua pegada de carbono, importantíssimo porque através do uso da Cloud e 

da redução do consumo de energia de ar condicionado, de capacidade computacional, 

você vai estar salvando muito da sua pegada.  

 

Outra área super importante da Cloud é que, como nossa indústria tem como base o 

relacionamento B2B, ou seja, de grandes empresas com grandes empresas, a Cloud 

vai permitir que haja uma convergência importante dos elos da cadeia. Se eu estou 

produzindo minério de ferro e estou vendendo para a uma aciaria, uma grande 

empresa siderúrgica, através da Cloud eu. consigo conectar essas duas empresas de 

tal forma que a gente consiga otimizar esse processo.  

Ela é um fator completamente novo que vai permitir com que as empresas repensem 

o seu supply chain de uma forma importante.  

 

Hoje, com o uso da Cloud, a gente consegue fazer com que seus produtos e serviços 

cheguem a seus clientes de uma forma muito mais estruturada, um time to value 

muito melhor, trazendo um retorno para o cliente muito maior. Se você tem um 



 

 

interesse em saber um pouco mais como a Cloud pode revolucionar a forma de 

interagir com seus fornecedores, com seus clientes e transformar seu negócio, acessa 

accenture.com.br. A gente tem lá um relatório que a gente acabou de lançar, chamado 

Tech Vision 2021, que vai te dar grandes insights de como a Cloud está 

completamente transformando a indústria de base ao redor do mundo. 


