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Principais conclusões
Grau de severidade dos serviços
Os executivos entendem que o lançamento
de novos serviços é o segundo objetivo de
negócios mais importante, ficando atrás somente da redução de custo operacionais. A
expansão da prestação de serviços gera um
mecanismo de crescimento para ajudar as
empresas a lidar com margens desafiadoras e a melhorar a experiência do cliente.
Aprendendo com os líderes para expandir
a prestação de serviços
De acordo com uma pesquisa realizada
com líderes de engenharia e construção,
foi identificado um pequeno grupo de 22%
dos entrevistados que relata uma estratégia
de serviços bem definida. Esses líderes são
eficazes no lançamento de novos serviços,
além de apresentarem melhores índices de
aumento de receita e lucratividade que os
concorrentes.
Quatro ações importantes para alcançar o
sucesso
Os líderes definem uma estratégia de
serviços, integram tecnologias nas operações de campo e de prestação de serviços,
colaboram com os dados em seus ecossistemas e lidam com o gerenciamento de
talentos e mudanças para a prestação de
serviços.

A demanda pela expansão dos
serviços
O ambiente criado é uma combinação complexa de
infraestruturas sociais e econômicas. Os principais
stakeholders incluem empresas e proprietários de engenharia
e construção, fabricantes, fornecedores de materiais de
construção e entidades governamentais e regulamentares.
Isso significa que o setor de engenharia e construção é um
ecossistema altamente fragmentado e complexo. O mercado
tem observado um aumento muito lento na produtividade nos
últimos 50 anos e a digitalização está entre os últimos da lista,
com baixa pontuação. Como resultado, o padrão são as
margens de lucro baixas e os altos custos gerados por falhas. As
margens comuns variaram de 2% a 7% nos últimos cinco anos.1
As cadeias de suprimento desse ecossistema também são
altamente complexas, com colaboração limitada e baixa
visibilidade. É bastante frequente que as empresas precisem se
adequar a cadeias de suprimento específicas a projetos e clientes,
o que torna a digitalização dos fluxos de trabalho um desafio.
Além disso, o setor de engenharia e construção enfrenta uma
escassez de talentos causada pela aposentadoria da força de
trabalho, bem como a falta de profissionais com habilidades
comerciais.
Todo o ecossistema desse ambiente que se formou tem
observado uma alta nos investimentos de capital. Cerca de
1.200 startups no mundo inteiro entraram no ramo de imóveis
e construção entre 2010 e 2017, recebendo cerca de 19,4
bilhões de dólares em fundos.2 Essas empresas estão
aproveitando as oportunidades do mercado. Entretanto, as
empresas de engenharia e construção existentes têm se
destacado em inovações específicas de negócios, mas sem
foco na mudança radical que o setor precisa.
Ao longo dos próximos anos, espera-se que o setor se
desenvolva para adotar um fluxo de trabalho produtizado, ou
seja, em larga escala e a custos competitivos.3 Essa abordagem
pode aumentar a padronização dos projetos por meio da
seleção em catálogos ou bibliotecas de design, estabilizar a
cadeia de valor com negócios recorrentes, adotar as práticas
de sustentabilidade e da economia circular, além de
economizar muitas horas de construção local, conhecidas pela
baixa produtividade. A tecnologia é o principal agente dessa
mudança radical, atuando como catalisador e acelerador.
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82%

das empresas líderes em
prestação de serviços são
eficazes ao lançar novos
serviços

60%

das empresas líderes de
prestação de serviços
trabalham ativamente com
parceiros para criar um
ecossistema de serviços
e ampliar o alcance de
mercado

80%

das empresas líderes de
prestação de serviços
afirmam que seus
investimentos em tecnologia
geraram melhores benefícios
para seus clientes

Em um ambiente tão desafiador, a excelência na prestação de
serviços continua a ser crítica para o sucesso das empresas de
engenharia e construção, à medida que elas trabalham para
proteger seu valor agregado e capturar novas oportunidades.
Nos últimos anos, houve um aumento da expectativa dos
clientes desse setor por um modelo de construção mais
inteligente, incluindo casas, edifícios e infraestrutura. Eles
desejam otimizar o consumo de energia, resolver problemas de
serviço imediatamente e obter mais valor dos ativos construídos.
Ainda assim, muitas empresas de engenharia e construção não
têm capacidade para atender aos desejos dos clientes
relacionados à prestação de serviços. Com base em
benchmarks do Net Promoter Score (NPS), o setor imobiliário e
de construção está em uma posição intermediária, com uma
pontuação de 27, que é muito inferior aos setores de saúde (41)
e hospitalidade e viagens (37).4
A expansão da prestação de serviços pode trazer vantagens
tanto para as empresas de engenharia e construção quanto para
os seus clientes.
Ao oferecer serviços adicionais, as empresas podem aumentar a
receita, gerar melhores margens, promover um crescimento de
negócios sustentável, além de obter fluxos de receita previsíveis
e oferecer níveis mais elevados de satisfação ao cliente.
Os clientes finais desejam pagar por um resultado, por um ativo
que seja produtivo a longo prazo, e por uma cadeia de
suprimentos otimizada. Por exemplo, na área de construção de
infraestrutura, foram estabelecidos contratos baseados em
resultados para sistemas de ar condicionado.5 A pesquisa da
CBRE Occupier mostra que 92% dos ocupantes dos edifícios
que participaram da pesquisa têm preferência por edifícios
com capacidade para oferecer bem-estar e 67% consideram
espaços de trabalho produtivos e flexíveis essenciais para
alcançar seus objetivos.6 A manutenção preditiva ajuda os
clientes a estender o tempo de vida de seus equipamentos
pesados por meio do monitoramento de ativos em tempo real,
o que resulta em menos tempo de indisponibilidade e em
melhores resultados.7 Na gestão imobiliária e arquitetura, a
otimização espacial economiza espaço em fábricas e
escritórios, e o monitoramento interno da qualidade do
ambiente melhora a saúde e o bem-estar.
Para entender a relação das empresas de engenharia e
construção com suas estratégias e prestações de serviços, o IBM
Institute for Business Value (IBV) e a Oxford Economics
entrevistaram 300 executivos em 23 países que estão envolvidos
no desenvolvimento e/ou na prestação de serviços em suas
empresas (consulte “Abordagem e metodologia de estudo”).
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56% dos executivos indicam que
os modelos de negócios
tradicionais não são sustentáveis 
no mercado atual.

O estado da prestação de serviços
Os executivos de engenharia e construção reconhecem a necessidade
da expansão da prestação de seus serviços para os negócios.
Com o ponto de inflexão do mercado de imóveis corporativos, a
demanda por espaços físicos está mudando, tendo diminuído
nos segmentos de varejo, hotelaria e escritórios.8 Em nossa
pesquisa, 56% dos executivos indicam que os modelos de
negócios tradicionais não são sustentáveis no ambiente de
mercado atual. Esse número também representa a mudança
de comportamento do cliente e do consumidor para um
modelo baseado na experiência, não no projeto. Com a
diminuição da demanda e o aumento da concorrência,
praticamente metade dos entrevistados concorda que é mais
difícil oferecer diferenciação em seus produtos, projetos,
preços, qualidade e prazos de entrega.

Os objetivos de negócio das empresas refletem a importância
de oferecer novos serviços. Na pesquisa, embora mais de três
em cada cinco executivos digam que seu foco hoje está na
redução de custos operacionais, o lançamento de novos
serviços é o segundo item mais importante, com pontuação de
48%, seguido pela melhoria da segurança cibernética e da
introdução de mais robótica e automação. Essas empresas
estão ampliando suas ofertas de serviços (veja a Figura 1). As
ofertas com a maior taxa de crescimento são serviços de
otimização de processos e gerenciamento de instalações.
No entanto, a maioria das empresas de engenharia e construção
está enfrentando problemas de execução na prestação de seus
serviços. Somente 38% dos participantes da pesquisa afirmam
que suas empresas oferecem um engajamento direto e amplo
do cliente associado aos seus serviços. Essa experiência
impacta a retenção de clientes e receitas adicionais.

Figura 1

Crescimento da oferta de serviços
As empresas de engenharia e construção esperam expandir as
ofertas de serviços, especialmente aquelas que utilizam dados.
Taxa de crescimento (CAGR)

44%
46%

2%

Monitoramento on-line
(como atualização de progresso digital)

42%
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7%

Serviços baseados em conhecimento
(como serviços orientados por dados)

41%
45%

5%

Acordos de pagamento baseado em
desempenho

35%
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Contratos de nível de serviço
(como contratos de serviços principais)

33%
40%
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Manutenção preditiva

32%
49%

24%

Serviços de otimização de processos

27%
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Fornecimento de treinamento

26%
30%
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Otimização das instalações

24%
30%
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Reparo e manutenção de equipamentos

22%
30%

17%

Gerenciamento das instalações

Atualmente | Em dois anos

Ferramentas insuficientes dificultam a prestação de
serviços. Somente metade dos entrevistados contam com
ferramentas de monitoramento de segurança e
funcionamento que ajudam a tornar o trabalho mais seguro
e inteligente, com insights praticamente em tempo real
sobre os locais de trabalho e técnicos de serviço de campo.
Menos da metade tem automação de serviço de campo
para ajudar a otimizar o planejamento de tarefas do
serviço. E somente 45% contam com ferramentas de
previsão de demanda, capazes de prever com precisão a
renda e o fluxo de caixa, a fim de oferecer gerenciamento
de desempenho e tomada de decisões baseada em dados.
Esse uso limitado de ferramentas dificulta a capacitação
das funções de produção, vendas, atendimento ao cliente e
serviço de campo. E isso torna mais difícil tomar decisões,
obter acesso ao conhecimento de especialistas e do
cliente, melhorar o tempo de resposta e se tornar
altamente eficiente.

Conselhos das principais empresas
de prestação de serviços
Para ajudar as empresas a melhorar seus recursos de
prestação de serviços,
analisamos as respostas da pesquisa e identificamos um
pequeno grupo de empresas de engenharia e construção,
que são consideradas as principais empresas da prestação
de serviços, que correspondem a um em cada cinco (22%)
de nossa amostra da pesquisa. Esses executivos relatam
que suas organizações têm uma estratégia de serviços bem
definida que seus funcionários entendem. Seu principal
objetivo de negócios é o lançamento de novos serviços, em
comparação com a prioridade de seus principais
concorrentes, que se baseia na redução de custos
operacionais (veja a Figura 2).
As principais empresas do setor de prestação de serviços
apresentam melhor desempenho financeiro do que os
concorrentes, sendo 27% melhor com relação ao aumento
de receita e 25% melhor com relação à lucratividade. Esses
líderes de prestação de serviços também reportam um
desempenho 59% melhor do que os concorrentes quanto à
inovação, que é essencial para a criação de novos serviços.
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Figura 2

Classificação de objetivos de negócios
As empresas líderes de prestação de serviços enfatizam os
novos serviços.
Empresas líderes em
prestação de serviços

Todos os outros

Lançamento de novos serviços

1

1

Redução dos custos operacionais

Introdução a níveis superiores
de robótica e automação

2

2

Aprimoramento da segurança
cibernética

Aprimoramento da
segurança cibernética

3

3

Lançamento de novos serviços

Lançamento de novos
produtos

4

4

Introdução a níveis superiores
de robótica e automação

Redução dos custos
operacionais

5

5

Lançamento de novos
produtos

Experiência de cliente
omnichannel
personalizada/contínua

6

6

Experiência de cliente
omnichannel
personalizada/contínua

Nossa pesquisa indica que as principais empresas de
prestação de serviços são as responsáveis por promover a
transformação do setor de serviços por meio de quatro ações:
1. Criação de estratégia e controle para a expansão da
prestação de serviços.
2. Uso de tecnologia.
3. Tomada de decisões baseadas em dados e insights.
4. Gestão de mudanças e talentos.

As principais empresas de
prestação de serviços
consideram a expansão de
serviços uma prioridade
corporativa.

Criação de estratégia e controle para a expansão da
prestação de serviços

Essas empresas líderes de mercado reconhecem que a
excelência da prestação de serviços está na entrega de valor ao
cliente. Isso representa uma mudança de mentalidade
significativa, que requer diferentes conjuntos de dados e
insights para definir contratos de serviço, riscos e preços.

As principais empresas de prestação de serviços consideram a
expansão de serviços uma prioridade corporativa. O foco desse
serviço é criar processos centrados na experiência do cliente e
do usuário. Isso fica evidente ao analisar como as principais
empresas de prestação de serviços fornecem mais serviços
atualmente, especialmente com relação a serviços oferecidos
em parceria, gerenciamento de instalações e reparo de
equipamentos (veja a Figura 3).

No futuro, esses líderes esperam utilizar análise de dados e o
espaço digital para fornecer a expansão de serviços de alta
qualidade em áreas como a agilidade de processos, o
monitoramento on-line e a otimização de instalações. Os
serviços de agilidade de processos promovem melhorias em
processos e na operação das instalações de um cliente. O
monitoramento on-line permite acessar atualizações de
acompanhamento de progresso digital e otimização de
portfólio de ativos por meio da disponibilização de dados em
tempo real. A otimização de instalações promove a eficiência
energética e a adoção de edifícios conectados.

Figura 3

Maior oferta de serviços
As empresas líderes de prestação de serviços desenvolvem
novos serviços constantemente.
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Empresas líderes em prestação de serviços | Todos os outros
*Os resultados que usam contagens baixas não são estatisticamente
confiáveis, mas podem ser considerados uma tendência.
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Sund & Bælt e IBM:
gerenciando e monitorando
infraestruturas antigas9
As infraestruturas antigas são um desafio global. As
empresas lidam com as dificuldades da deterioração
das instalações, das inspeções físicas e do alto custo da
manutenção contínua.
A Sund & Bælt, que possui e opera algumas das maiores
infraestruturas do mundo, está colaborando com a IBM
para desenvolver uma solução de IoT desenvolvida com IA
capaz de ajudar a prolongar a vida útil de pontes, túneis,
rodovias e ferrovias antigas. A nova solução do mercado
pode ajudar essas empresas a gerenciar, monitorar e
administrar seus ativos de infraestrutura e reduzir os
custos gerais de manutenção.
A solução consolida diversas origens de dados, incluindo
detalhes de manutenção e projeto, dados de IoT em tempo
real gerados por sensores colocados nas estruturas, tecnologias portáteis para funcionários, câmeras fixas e drones,
além de dados meteorológicos. Os dados consolidados
auxiliam os clientes a identificar e medir o impacto de
danos, como rachaduras, ferrugem e corrosão, bem como
vibrações causadas por deslocamento e tensões.
Ao implementar estratégias de manutenção preditiva e
prescritiva, com ferramentas de reconhecimento visual
com IA, as empresas podem se dedicar a tarefas de
modelagem, mapeamento e monitoramento de cada
estrutura. Isso pode ajudar a realizar avaliações rápidas
para priorizar decisões de manutenção para reparos
críticos e na solução de problemas de conformidade com
as obrigações regulamentares.

As principais empresas de prestação de serviços adotam
uma abordagem completa de dentro para fora e de fora
para dentro com relação ao desenvolvimento de serviços.
Mais empresas líderes na prestação de serviços estão
criando um ecossistema de parceiros para obter ajuda ao
desenvolver serviços e transformar a experiência do
cliente. Ao utilizar os recursos do ecossistema, essas
empresas inovam de maneira mais rápida do que se
dependessem somente de recursos internos. Três em cada
cinco empresas líderes da prestação de serviços, em
comparação a apenas 37% das concorrentes, estão
trabalhando ativamente com parceiros para criar um
ecossistema de serviços que amplie o alcance de mercado.
Para essas empresas, a prestação de serviços representa
uma abordagem que abrange toda a empresa e é orientada
pela área de gestão. Mais de três em cada cinco dessas
empresas estabeleceram indicadores principais de
desempenho (KPIs) que assumem várias funções, a fim de
promover melhores níveis de satisfação do cliente, receita
e serviço, em comparação com 40% de seus concorrentes.
A prestação de serviços baseados em processos e
resultados requer alinhamento de negócios entre os
setores jurídico, comercial, de recursos humanos, de TI e
operacional.
Ao mensurar a expansão de seus serviços, as principais
empresas da prestação de serviços sabem o que desejam
alcançar e têm foco claro na responsabilidade do serviço.
Elas também premiam tanto a força de trabalho de vendas
da empresa quanto os responsáveis pelo serviço de chão
de fábrica, a fim de promover engajamentos que
contribuam para a expansão dos serviços. Dessas
empresas, 75% implementaram práticas de incentivos na
empresa de serviços expandidos para a venda de peças e
serviços. Além disso, praticamente 67% delas
estabeleceram incentivos financeiros para a equipe de
vendas para vendas de novas soluções de serviço.

Uso de tecnologia
As principais empresas de prestação de serviços
consideram a tecnologia uma ferramenta importante para
a transformação digital da experiência de serviço. Entre
essas empresas, quatro em cada cinco afirmam a
tecnologia implementada para aumentar a agilidade e a
responsividade em serviços expandidos gerou benefícios
aos seus clientes, em comparação com 43% de seus
concorrentes.
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Os líderes obtiveram quase um
terço a mais de retorno sobre
seus investimentos em
tecnologia de serviços do que
os concorrentes.

As empresas líderes confirmam que o uso de diferentes
tecnologias é a base de sua prestação de serviços (veja a Figura
4). As soluções de IoT permitem o monitoramento contínuo de
ativos e dados de processo para fornecer o status de
funcionamento. A computação em cloud pode ser usada para
executar aplicativos de serviço, desenvolver e manter dados
relacionados a pontos de contato com o cliente e compartilhar
informações entre locais. As tecnologias móveis permitem o
acesso integral às informações, além do compartilhamento de
dados do projeto e da execução de serviços de chão de fábrica,
como inspeções. A automação melhora a produtividade e a
eficiência do fluxo de ordens de serviço técnico.

Cementos Pacasmayo: excelência
operacional para abrir novos
mercados de construção10

Na realidade, esses líderes alcançaram quase um terço do retorno
sobre seus investimentos em tecnologia de serviços, o que
representa 26,8% em comparação com os 20,2% dos concorrentes.

O CIO Luis Miguel Soto explicou: “percebemos que o
caminho de crescimento mais promissor para o nosso
futuro era nos tornarmos uma empresa de soluções de
construção, o que significa oferecer serviços completos,
como construção de estradas, pontes e muitas outras
estruturas de concreto, em vez de vender cimento por
meio de nossos parceiros de distribuição para empresas de
construção”.

Figura 4

Aproveitando o potencial da tecnologia
As empresas líderes de prestação de serviços usam a cloud , a
IoT, os dispositivos móveis e a robótica em seus processos de
prestação de serviços.*
Computação em cloud

75%
55%
IoT

71%
36%
Tecnologias e aplicativos móveis

60%
40%
Automação de processo de robótica

58%
41%
Empresas líderes em prestação de serviços | Todos os outros

A Cementos Pacasmayo S.A.A. produz, distribui e vende
cimento e materiais ou serviços relacionados no norte do
Peru. No mercado de construção peruana em crescimento,
a empresa decidiu expandir além das vendas baseadas
em produtos e decidiu oferecer serviços de construção de
valor agregado.

Em vez de vender para um grupo definido de associados
de distribuição, esse novo modelo de negócios envolveria
transações com milhares de compradores. Mas, à medida
que a empresa implementa essa nova estratégia, rapidamente fica claro que seus sistemas e infraestruturas de
ERP existentes não conseguem lidar com a complexidade.
A empresa então optou por migrar para um conjunto
abrangente de aplicativos de ERP. Como resultado, foi
possível obter agilidade e insights operacionais para
fornecer suporte ao novo modelo de negócios focado no
cliente.
A satisfação do cliente por meio de uma distribuição
confiável e pontual é essencial. Os processos acelerados de
vendas e distribuição com base nos aplicativos de ERP da
empresa ajudam a garantir que seus compradores recebam
seus pedidos dentro do prazo. A inteligência de mercado
permite que as empresas façam previsões de demanda
futura e ajustem a produção de acordo, fornecendo aos
clientes os produtos e serviços ideais.
A maior visibilidade de dados também gera insights
sobre o gerenciamento da cadeia de suprimentos, para
que a empresa possa entregar peças e ferramentas de
manutenção críticas às equipes dentro do prazo. Isso ajuda
a evitar interrupções na fabricação, além de eliminar os
custos associados ao pedido de equipamentos excedentes
e atender aos compromissos de prestação de serviço com
os clientes.

*Implementação atual (operações ou otimização).
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Sixense: definindo o futuro com
uma tecnologia transformadora11
À medida que os edifícios passam do projeto à construção
e para a operação, informações valiosas se perdem em
cada estágio. A Sixense identificou uma oportunidade de
transformar o mercado de construção criando a Beyond,
uma plataforma digital que combina a modelagem de
informações de construção (BIM), o mapeamento 3D e
as tecnologias de Internet das Coisas (IoT) para fornecer
novos insights sobre todo o ciclo de vida do projeto.
Parte do VINCI Group, a maior empresa de construção
do mundo, a Sixense conta com conhecimento global em
soluções técnicas, digitais e científicas para os mercados
de construção, engenharia civil e gerenciamento de
infraestruturas.
Com a plataforma Beyond, a Sixense estabeleceu a base
de uma nova arquitetura de cloud, em vez de exigir que as
empresas removam e substituam seus sistemas existentes, a plataforma atua como uma camada de integração,
usando APIs para enviar dados de sistemas de origem
existentes para um novo repositório central na cloud.
Uma vez que os dados estiverem disponíveis, a plataforma
pode capacitar os usuários a interagir com esses dados
de maneiras totalmente novas, por exemplo, combinando
dados de mapeamento e de modelagem 3D para criar uma
réplica virtual de cada local do projeto e permitir que os
stakeholders obtenham uma visão completa do progresso
do projeto.
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No futuro, as principais empresas de prestação de serviços
esperam implementar mais tecnologias inovadoras em
seus processos de prestação de serviços com o objetivo de
aumentar a visibilidade, a transparência, a velocidade e a
escala. Especificamente, mais da metade diz que espera
utilizar a IA, em comparação com 34% dos concorrentes.
Por exemplo, um assistente de IA para o setor de
construção pode avaliar os dados das especificações de
um projeto e gerar opções de planejamento que
consideram redução de custos e do tempo necessário de
execução do projeto. Essa solução pode reduzir o tempo e
o custo do projeto em até 15%.12
Essas empresas líderes implementaram a arquitetura de TI
corporativa necessária para dar suporte à prestação de
seus serviços. Mais de 75% delas fornecem flexibilidade e
abertura por meio da multicloud híbrida para oferecer
suporte à estratégia de prestação de serviços, em
comparação com 45% dos concorrentes. Quase dois terços
dessas empresas líderes estabelecem uma arquitetura
corporativa abrangente em alinhamento com as atividades
de negócios, em comparação com 42% dos outros
participantes da pesquisa.
Com a tecnologia de cloud, as empresas de construção
podem gerenciar adequadamente a comunicação com os
funcionários, os equipamentos ou os ativos, além de
licitações ou propostas e do serviço de chão de fábrica.13
Essa base permite o ajuste de escala, proporciona um
ambiente aberto e oferece um fluxo contínuo de dados.
Para construções modulares, a implementação de uma
solução de cloud permite que cada funcionário trabalhe e
se comunique com outros colegas por meio de vários
dispositivos, tanto na fábrica ao construir os módulos
residenciais quanto no transporte ou no local de obras.14

Entre as empresas líderes de
prestação de serviços, 3/4
criaram uma cultura orientada
a dados que está associada à
estratégia e à prestação de
serviços.

Tome decisões baseadas em dados e insights
As principais empresas de prestação de serviços usam
insights mais detalhados para tomar decisões informadas
sobre a expansão dos serviços. Três quartos dessas
empresas líderes criaram uma cultura baseada em dados
que está associada à estratégia e à prestação de serviços,
em comparação com 49% dos concorrentes. Esses líderes
podem aproveitar 95,5% dos dados extraídos que não são
utilizados no setor de engenharia e construção.15
Plataformas conhecidas como ambientes de dados comuns
permitem a coleta e o uso de dados de um local de trabalho
por meio de vários dispositivos e diferentes plataformas de
software.16 Conforme essas plataformas são
desenvolvidas, a necessidade de interoperabilidade de
dados surge como uma funcionalidade central para
desenvolver e manter fluxos de trabalho inteligentes e
integrados, desde o projeto e a construção às operações e
manutenção.
Para a prestação de serviços expandidos, as principais
empresas do setor reconhecem que o sucesso é criado
tanto dentro da empresa, com seus recursos principais,
quanto fora dela, com entidades externas que aproveitam
os pontos fortes dessas empresas. Esses ecossistemas
aceleram a taxa e a adoção de serviços complementares.
As principais empresas do setor estabeleceram processos
de suporte e compartilhamento de dados e informações
com seus parceiros
(veja a Figura 5). Por exemplo, três quartos dessas
empresas líderes relatam que estão colocando em
operação, otimizando ou implementando o
compartilhamento de dados e a análise de dados entre
elas, proprietários, fornecedores e parceiros/prestadores
de serviço, em comparação com somente 46% dos
concorrentes. Estes líderes estão utilizando insights para
criar operações flexíveis de prestação de serviços para
aquisição, despacho e rastreamento de materiais.

Figura 5

Melhor prestação de serviços por meio
da colaboração
As empresas líderes de prestação de serviços compartilham dados,
informações e processos com os parceiros de seu ecossistema.*
Análise e compartilhamento de dados com as equipes de
engenharia e construção, o proprietário, os fornecedores e os
parceiros/prestadores de serviços

75%
46%
Processo padronizado de detecção e correção
com sistemas de aviso antecipado

63%
40%
Acesso a dados de diagnóstico para a investigação de
problemas e análise da causa raiz

55%
39%
Informações padronizadas de alerta antecipado entre as
equipes de engenharia e construção, o proprietário, os
fornecedores e os parceiros/prestadores de serviços

51%
37%
Empresas líderes em prestação de serviços | Todos os outros
*Iniciativas de colaboração externa em processos de prestação
de serviços (implementação, operação ou otimização).
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As empresas de engenharia e
construção precisam atender
aos requisitos de talentos para
sua estratégia de serviços
expandidos.

Gestão de mudanças e talentos
Quase sete em cada dez empresas líderes em prestação de
serviços afirmam que a gestão de mudanças faz parte de sua
estratégia de expansão de serviços, em comparação com 45%
dos concorrentes. Dada a necessidade de criar novos serviços,
essas empresas líderes não subestimaram a escala da
mudança associada ao estabelecimento de uma visão de
serviços que contempla diferentes negócios, à execução de
processos eficientes, à criação de visibilidade e monitoramento
em tempo real e ao uso de tecnologias e ferramentas
inovadoras.

Figura 6

Aperfeiçoamento de talentos
As empresas líderes de prestação de serviços fizeram
melhorias de talento nos serviços de suporte.
Treinamento de funcionários para usar tecnologias digitais
em serviços novos e expandidos

69%
43%
Implementação de um processo formal para identificar as
habilidades necessárias para um serviço expandido

68%
45%
Criando planos de carreira interessantes para a equipe
de serviço

60%
37%
Implementação de cultura e de práticas
trabalhistas flexíveis

58%
39%
Empresas líderes em prestação de serviços | Todos os outros
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Elas implementaram mais melhorias em gestão de talento para
oferecer suporte aos novos serviços do que os concorrentes
(veja a Figura 6). O desenvolvimento de habilidades é uma
prioridade na estratégia de serviços dessas empresas, além da
busca por uma visibilidade profunda sobre o papel dessas
habilidades em suas empresas. Mais de dois terços delas
contam com um processo formal para gerir as habilidades de
sua força de trabalho de serviço expandido. A combinação de
habilidades sólidas e flexíveis e do conhecimento técnico
produz as habilidades tradicionais e cria permite desenvolver
novas habilidades que são necessárias para os serviços
expandidos. Como as empresas de engenharia e construção já
lidam com a falta de disponibilidade de mão de obra, elas
precisam atender aos requisitos de talentos para sua estratégia
de serviços expandidos.

Essas empresas líderes estão adaptando as iniciativas de
carreira, habilidades e treinamento dos funcionários de
prestação de serviços às experiências, aos objetivos e
interesses dos funcionários. Isso envolve saber em que
área a empresa e seus recursos de serviço precisam evoluir
e criar um plano de carreira adequado. Investimento
adicional em programas de treinamento e orientação para
uso de tecnologias digitais reforçam o desenvolvimento
das habilidades necessárias. Também ajudam a reter
talentos e gerar uma força de trabalho de serviços
expandidos.
Para lidar com mudanças constantes e oportunidades,
esses líderes investem em novas formas de trabalhar. Eles
adotam uma perspectiva corporativa abrangente para
determinar o modelo operacional, os impactos comerciais
e as plataformas necessárias para oferecer excelência na
prestação de serviços. Práticas flexíveis permitem que as
empresas líderes em prestação de serviços mudem as
ações com base em feedbacks em tempo real sobre o
desenvolvimento de serviços e os processos operacionais.
Como resultado, os serviços expandidos podem contar
com o suporte de assistentes cognitivos digitais e físicos,
um suporte remoto centralizado e menos demanda local
por conhecimento especializado.

Wood e IBM: transformando o
gerenciamento do ciclo de vida
de ativos17
Líder global na prestação de serviços técnicos, de
projetos e de engenharia para os mercados de energia
e industrial, a Wood oferece soluções voltadas ao
desempenho para todo o ciclo de vida dos ativos,
desde concepção até a desatribuição.
Em 2018, a Wood e a IBM anunciaram a criação
conjunta de novos produtos e serviços digitais interessantes para aumentar a eficiência operacional dos
clientes no mercado industrial e de energia. Esse
contrato de diversos anos combina a inovação em
engenharia e o conhecimento de mercado da Wood
com as tecnologias avançadas e líderes de mercado da
IBM em áreas como IA, blockchain e análise de dados.
A fase inicial da colaboração se concentra em três
áreas principais:
– Planejamento e design de projetos: combinando
processos digitais e ferramentas de gerenciamento
de dados para fornecer custos previsíveis e
integração contínua, do design à contratação.
– Insights de ativos: fornecendo plataformas de
análise de dados inovadoras que oferecem insights
para proprietários de ativos e operadores que
buscam melhorar a eficiência operacional, prever
problemas operacionais ou de segurança e reduzir os
custos associados a ativos do tipo brownfield
– Excelência na execução de projetos: uso de
blockchain e recursos cognitivos para ajudar a
garantir a execução eficaz e segura do escopo do
trabalho por meio de soluções que gerenciam
canteiros de obras, equipes, materiais e
equipamentos de acordo com o plano do projeto.
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Plano de ação
Expansão de serviços em engenharia e
construção
As empresas líderes de prestação de serviços criaram uma
estrutura para transformar sua estratégia e a prestação de
serviços. Sua empresa também pode fazer isso, basta
seguir estas quatro ações principais:

1. Promova uma visão unificadora.
Transforme aa expansão dos serviços em parte integrante
da cultura da sua empresa, com suporte da oferta de
desenvolvimento, entrega e governança:
– Determine suas metas com relação aos serviços
expandidos para mudar de serviços de entrega de
projeto tradicionais para serviços de valor agregado
baseados em resultados.
– Estabeleça uma estratégia e um plano claros para os
serviços expandidos, abrangendo clientes, funcionários
e parceiros e permitindo o alinhamento operacional e
entre os negócios (visão, estratégia, objetivos e metas).
– Incorpore KPIs de serviços e incentivos para medir o
valor do negócio e promover o sucesso.
– Agregue a propriedade de serviços expandidos e
inovadores em seu C-suite a fim de direcionar o
alinhamento das funções de negócios e permitir
transparência, colaboração e controle.

2. Integre dados e insights para aumentar o
engajamento.
Combine novos dados de serviços com dados de entrega de
projetos para gerar insights e melhorar a eficiência e a
experiência:
– Certifique-se de que sua estratégia de serviços foque
nos dados estruturados e não estruturados que são
necessários para compreender os processos dos
clientes e lidar com seus objetivos de engajamento.
– Conecte os dados horizontalmente (transparência entre
os dados tradicionais de execução de projeto, marketing,
vendas, serviço, serviço de campo, jurídico e preços) e
também verticalmente (ciclo de vida de ativo construído
e envolvimento do proprietário, desempenho de ativo
construído e gerenciamento de recursos).
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3. Use as tecnologias digitais como base para as
suas funções de expansão de serviços.
Prepare a área de marketing, vendas e novos serviços com
tecnologias digitais e adote o ambiente digital em áreas
específicas:
– Crie fluxos de trabalho inteligentes entre as empresas
para vincular processos, funcionários e insights.
– Integre as tecnologias digitais para otimizar processos.
– Simplifique e vincule as operações de serviço com o
gerenciamento de desempenho de ativos, a análise de
dados avançada e a IA.
– Inclua automação no fluxo do processo de serviço.
– Implemente a multicloud híbrida para acessar dados,
usá-los de diferentes formas e armazenar fluxos de
trabalho.
– Mude para plataformas estratégicas que possibilitem
práticas de negócios, operacionais e de TI ágeis.

4. Crie a equipe ideal.
Aprimore o talento na prestação de serviços e gerencie as
mudanças:
– Desenvolva habilidades de serviços expandidos,
recursos, planos de carreira e novas maneiras de
trabalhar.
– Determine ações para preencher a lacuna de talentos
criada pelas aposentadorias e pela dificuldade de atrair
uma força de trabalho mais jovem.
– Inclua habilidades de dados, pessoais e de tecnologia
para complementar o perfil dos recursos de serviços
existentes.
– Adquira e compartilhe conhecimento para melhorar as
habilidades e a eficiência de serviço.
– Desenvolva uma gestão de mudanças proativa, pois a
expansão de serviços envolve mudanças significativas
nos negócios, nas operações e na gestão de talentos.
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Abordagem e metodologia do
estudo
Em cooperação com a Oxford Economics, o IBV entrevistou
300 executivos de engenharia e construção em 23 países
de julho a setembro de 2020. Esses 300 executivos
possuem diferentes cargos e regiões e de empresas de
diversos tamanhos. Todos os dados são autodeclarados.

Função

Região

38% Chief Executive Officer

9% América do Norte

11% USD 250 a 499 milhões

7% Líder de Estratégia e Inovação

17% América Latina

18% USD 500 a 749 milhões

13% Líder de Produtos/Serviços

26% Europa

13% USD 750 milhões a 1 bilhão

5% Chief Digital Officer

19% Oriente Médio e África

25% USD 1 a 5 bilhões

9% Chief Financial Officer

29% Ásia-Pacífico

19% USD 5 a 10 bilhões

8% Chief Marketing Officer
8% Chief Operating Officer
11% Chief Information Officer

Nota: devido ao arredondamento, as percentagens podem somar
um pouco acima ou abaixo de 100%.
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Receita
anual

14% Mais de USD 10 bilhões

Relatórios relacionados

IBM Institute for Business Value

Transformação digital em escala para produtos
industriais: três ações para promover uma mudança
corporativa abrangente

O IBM Institute for Business Value (Instituto IBM de Valor de
Negócios), parte do IBM Services, desenvolve insights
estratégicos baseados em fatos para executivos seniores de
negócios em questões críticas dos setores público e privado.

A IA, a análise de dados e outras tecnologias digitais estão
fornecendo aos criadores de produtos industriais uma
vantagem competitiva. Veja onde eles estão fazendo
investimentos mais significativos.
https://www.ibm.com/thought-leadership/institutebusiness-value/report/transformation-industrial-products
Cadeias de suprimentos digitais de engenharia e
construção: como os líderes estão aumentando a
visibilidade e os insights

Mais informações
Para saber mais sobre esse estudo ou sobre o IBM Institute
for Business Value, entre em contato conosco pelo e-mail
iibv@us.ibm.com. Siga a @IBMIBV no Twitter e, para obter
o catálogo completo de nossa pesquisa ou nossa
newsletter mensal, visite ibm.com/ibv.

Os líderes se prepararam para adotar uma cadeia de
suprimentos digital, que fornece conexões em toda a
cadeia de valor e em todo o ecossistema e que aproveita
diversas fontes de dados para criar transparência, fornecer
planejamento avançado e prever e evitar problemas
futuros.
https://www.ibm.com/thought-leadership/institutebusiness-value/report/
engineering-construction-digital-supply-chains
Destacando-se no envolvimento de clientes businessto-business: abordagem abrangente dos líderes de
produtos industriais
A centralização no cliente de B2B requer que as empresas
de produtos industriais repensem sua abordagem em
estratégia e cultura, canais, dados e insights, tecnologia,
organização e habilidades.
https://www.ibm.com/thought-leadership/institutebusiness-value/report/b2b-customer
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