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A cadeia de suprimentos
digital resiliente
Como os fluxos de trabalho inteligentes equilibram
a eficiência e a sustentabilidade

Como a IBM pode ajudar
A IBM Consulting é um novo parceiro para as novas regras dos negócios modernos. Adotamos
uma maneira aberta de trabalhar, reunindo um conjunto diversificado de vozes e tecnologias.
Colaboramos de perto, idealizamos livremente e aplicamos rapidamente inovações
revolucionárias que geram impacto exponencial para mudar a forma como os negócios são
feitos. Acreditamos que ecossistemas abertos, tecnologias abertas, inovação aberta e culturas
abertas são a chave para abrir oportunidades e são o caminho a seguir para os negócios
modernos e para o nosso mundo. Queremos trabalhar juntos, criar juntos e repensar o que
é possível juntos. Para obter mais informações, acesse: ibm.com/br-pt/consulting.
O extenso portfólio de software de IA da IBM pode ajudar as organizações a adotar uma
abordagem de 360 graus para operacionalizar os esforços de sustentabilidade em seus negócios,
por exemplo, prolongar a vida útil dos ativos físicos, criar cadeia de suprimentos mais eficientes
e resilientes, entender o impacto do clima nas operações do negócio ou analisar e relatar
dados e iniciativas de ESG. Essas soluções são sustentadas por insights ambientais, dados
operacionais e IA, transformando dados em insights que impulsionam decisões mais
inteligentes e sustentáveis todos os dias. Para saber mais sobre essas soluções, incluindo
IBM Environmental Intelligence Suite, IBM Maximo Application Suite, IBM Supply Chain
Intelligence Suite e Envizi, acesse ibm.com/br-pt/sustainability.

Como a Celonis pode ajudar
A Celonis ajuda as empresas a revelar e corrigir ineficiências que não conseguem enxergar,
permitindo que elas tenham um desempenho que jamais imaginaram ser possível. Alimentado
por sua tecnologia de mineração de processos líder do mercado, o Celonis Execution
Management System (EMS) faz um raio-x de toda a operação de negócios de uma empresa
para mostrar, em tempo real, como os negócios realmente funcionam. O EMS atua como um
cérebro, orquestrando sistemas, processos e pessoas para corrigir ineficiências e eliminar
esses silenciosos destruidores de desempenho. A Celonis permite que os clientes ofereçam um
desempenho de negócios fenomenal em períodos muito curtos de tempo, liberando bilhões
em ineficiências corporativas, proporcionando melhores experiências aos funcionários e clientes
e reduzindo as emissões de carbono. Acesse celonis.com para saber mais.
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Carta dos
executivos
A interrupção da cadeia de suprimentos forçou os líderes a repensar a forma como operam.
Durante a pandemia, empresas e clientes testemunharam o caos causado pela volatilidade da
demanda. Em resposta, as organizações estão procurando maneiras de reconstruir cadeias de
suprimentos resilientes — com base em dados e informadas por inteligência — que ofereçam
eficiência com sustentabilidade.
Fluxos de trabalho inteligentes são a solução. Fluxos de trabalho inteligentes são a espinha dorsal
das cadeias de valor corporativas, fundamentais para a transformação digital. À medida que esses
fluxos de trabalho se estendem pelos ecossistemas, o poder da tecnologia se multiplica para
liberar a diferenciação sustentável.
Porém, os fluxos de trabalho exigem trabalho. Dados inacessíveis em silos e ineficiências ocultas
são obstáculos para o sucesso: é aí que entra a mineração de processos. Ao analisar dados de
sistemas transacionais para visualizar e identificar tendências, a mineração de processos acelera
a descoberta, a validação e a otimização de fluxos de trabalho. Ela abre a porta para escalar
e crescer. É isso que a IBM e a Celonis ajudam os clientes a fazer.
A IBM e a Celonis orgulhosamente comemoram sua parceria de um ano. Juntas, estamos
ajudando as empresas a reinventar os fluxos de trabalho com foco no propósito e agregando valor
às organizações, aos ecossistemas, e esperamos que a você também.

Jonathan Wright

Janina Nakladal

Managing Partner

Diretora global

Finance and Supply Chain Transformation

de sustentabilidade

IBM Consulting

Celonis
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Principais
conclusões

Os CSCOs que estão olhando para
o futuro podem se distinguir dos
colegas que estão focados apenas
no presente.

Os líderes estão aproveitando as
oportunidades
Os líderes da cadeia de suprimentos estão reinventando os
processos por meio da utilização das mais novas tecnologias
de infusão de dados. E estão fazendo isso rápido. Um total de
69% está planejando acelerar a adoção da nuvem para
aprimorar o acesso a dados em tempo real.

Os executivos estão otimizando
processos
Cerca de 72% dos executivos da cadeia de suprimentos
esperam que a maioria de seus processos e fluxos de trabalho
esteja automatizada nos próximos três a cinco anos.

As organizações estão adotando
a sustentabilidade
66% dos líderes da cadeia de suprimentos dizem que
a sustentabilidade é um valor de negócios essencial e estão
incorporando-a em fluxos de trabalho redesenhados para
moldar economias mais circulares.
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Obstáculos geram
oportunidades
As interrupções na cadeia de suprimentos continuam a dominar as
manchetes. Navegar pela incerteza tornou-se uma das principais
prioridades dos negócios para conselhos e diretores.
Porém, à medida que os líderes da cadeia de suprimentos lidam com desafios sucessivos, eles
vão descobrindo oportunidades inesperadas para inovar. Eles nos dizem que estão construindo
cadeias de suprimentos mais ágeis, flexíveis e resilientes para o futuro, acelerando os
investimentos em transformação baseada em dados. Em particular, os diretores da cadeia
de suprimentos (Chief Supply Chain Officers, CSCOs) reconhecem que introduzir inteligência
nos fluxos de trabalho é fundamental.
Esses fluxos de trabalho inteligentes prometem reduzir custos enquanto impulsionam a eficiência
e a resiliência. Eles alimentam economias circulares, ajudando os executivos a responder às
demandas de sustentabilidade à medida que adotam e incorporam os imperativos de ESG
(Environmental, Social, and Governance; ambiental, social e governança, em português) nas
cadeias de suprimentos de ponta a ponta.
Os CSCOs que aproveitam o momento e promovem iniciativas estratégicas de maior valor
e voltadas para o futuro podem se distinguir dos concorrentes que têm dificuldades apenas para
administrar o presente. Conforme detalhado no playbook para CSCOs de 2022, imaginar as
cadeias de suprimentos de amanhã é essencial para o sucesso hoje.
No momento em que a IBM Consulting e a Celonis comemoram um ano de trabalho conjunto
ajudando os clientes a otimizar processos e aprimorar fluxos de trabalho inteligentes, o IBM
Institute for Business Value (IBV), em colaboração com a Celonis e a Oxford Economics,
entrevistou 500 diretores de cadeia de suprimentos para avaliar o que leva ao máximo sucesso
nas cadeias de suprimentos de próxima geração (veja “Abordagem e metodologia do estudo”
na página 28). Nesse relatório, compartilhamos os resultados.
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O maior teste da vida
Prateleiras vazias e atrasos no envio expuseram

Condições dinâmicas e incertas sobrecarregaram as cadeias

a complexidade (e a fragilidade) das cadeias de

de suprimentos nos últimos dois anos (veja a Figura 1). Nossos

suprimentos, evidenciando a importância delas para

novos dados confirmam que esses desafios resultaram em um

as comunidades e a economia em geral. As pressões

desempenho dramático e impactos financeiros. 65% dos

inflacionárias e a incerteza geopolítica intensificaram ainda

CSCOs relatam efeitos negativos significativos na previsão de

mais a situação. Como consequência, os líderes da cadeia de

demanda. Outros 65% relatam maior volatilidade no tempo

suprimentos se veem como heróis e vilões, com autoridade

dos ciclos de pedidos. Além disso, 49% dizem que as taxas de

renovada e responsabilidade ampliada. Ao mesmo tempo,

pedidos perfeitos estão se deteriorando.

com a mudança climática continuando a traçar seu caminho

Um total de 71% dos CSCOs diz que estoques mais baixos

implacável, os CSCOs enfrentam novas demandas por

de matérias-primas e produtos acabados criaram falta de

sustentabilidade, adaptabilidade e criação de valor,

disponibilidade e vendas perdidas. E 60% voltaram a agilizar

revelando novos riscos e possibilidades de crescimento.

produtos para atender às necessidades dos clientes,
acelerando ainda mais os desafios logísticos e elevando
os custos de transporte.

FIGURA 1

Interrupções da cadeia de
suprimentos
Vários fatores desafiaram os
líderes da cadeia de suprimentos
nos últimos dois anos

80%

Volatilidade
da demanda

77%

Custo maior
de transporte
e logística

76%

74%

Disponibilidade
de transporte
e logística
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Inflação
dos salários dos
funcionários

64%

Interrupções
de fabricação
e produção

Disponibilidade de
estoque da base
de suprimento
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Em resposta, os líderes da cadeia de suprimentos inicialmente se concentraram em respostas
de curto prazo. Aproximadamente 52% dos CSCOs relatam que buscaram tipos alternativos de
recursos de transporte e logística. Cerca de 49% realocaram mais pessoal no planejamento,
equilibrando o bem-estar do trabalhador e a saúde mental. E 41% trabalharam com fornecedores
alternativos. Outros 41% estão reformulando o alcance com novas políticas para comunicação
com clientes, gestão de interrupções com parceiros do ecossistema e estabelecimento do
contato ininterrupto com fornecedores e prestadores de serviços.
No entanto, algumas organizações estão tentando se adiantar em relação a outras empresas
implementando uma abordagem em duas frentes, baseada em dados, para administrar suas
cadeias de suprimentos. A primeira frente segue um modelo preditivo, explorando a eficiência
ao usar análises avançadas, modelagem de dados e automação para gerar confiabilidade e uma
experiência sem atritos. A segunda frente é mais proativa, lidando com alta variabilidade
e interrupções inesperadas, ao mesmo tempo em que adota tecnologias exponenciais, incluindo
IA, computação de edge, mineração de processos de dados e até mesmo quantum.
Essas organizações estão fazendo isso em toda a sua cadeia de suprimentos, incluindo
fornecedores de nível 2, 3 e 4, com CSCOs nos dizendo que esses recursos bimodais os ajudam
a oferecer continuidade em mercados dinâmicos, ao mesmo tempo em que se preparam para
um futuro desconhecido.
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Vitórias digitais inspiram um
blueprint de transformação
Olhando para o futuro, os CSCOs estão buscando estratégias

sucesso suas respostas de curto prazo são cruciais para uma

agressivas para construir cadeias de suprimentos mais

transformação digital completa. Os líderes estão adotando

inteligentes e ágeis, projetadas para oferecer desempenho

uma mentalidade de dados em primeiro lugar, com 73%

e resiliência radicalmente aprimorados. Eles percebem que

reconhecendo o valor estratégico nos dados e 64% usando

as soluções baseadas em dados que alimentam com

dados para identificar novas oportunidades (veja a Figura 2).

FIGURA 2

Mentalidade de dados em primeiro lugar
Os líderes das cadeias de
suprimentos defendem
a transformação com dados

73% Compreender o valor estratégico dos dados
73% Integrar dados de várias fontes
67% Usar dados para aprimorar iniciativas de sustentabilidade ambiental
64% Usar dados para revelar novas oportunidades
63% Criar ideias acionáveis a partir dos dados
54% Acessar dados em tempo real
51% Aplicar IA para revelar novos insights
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Para conseguir cadeias de suprimentos mais dinâmicas,
responsivas e orientadas por insights, os CSCOs estão
focados na criação de fluxos de trabalho resilientes,
alimentados por automação e inteligência. Eles também

74% dos CSCOs dizem que a integração da
nuvem híbrida é crucial para acelerar
e permitir a transformação digital das
cadeias de suprimentos.

reconhecem o papel crítico que a nuvem desempenha.
Um total de 74% dos CSCOs afirma que a integração da
nuvem híbrida é crucial para acelerar e permitir
a transformação digital das cadeias de suprimentos.
E 69% também citam a necessidade de acelerar a adoção
da nuvem para melhorar a acessibilidade em tempo real
aos dados — os dados que alimentam as estratégias de
longo prazo para modernizarem as operações da cadeia
de suprimentos (veja a Figura 3).

FIGURA 3

Otimizando operações
A interrupção promove
estratégias de longo prazo
baseadas em dados para
modernizar as cadeias de
suprimentos
Acelerar a adoção
da nuvem
para melhorar
a acessibilidade
em tempo real
aos dados

69%

Desenvolver
fluxos de
trabalho ágeis
e resilientes
para reagir
a situações que
escalam

45%

Acelerar o uso
da automação

45%

P: Quais estratégias de longo prazo da cadeia de suprimentos sua
organização está adotando como resultado de interrupções?
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Acelerar
a adoção de IA
para melhorar
a utilização de
dados e insights

41%

Implementar
a simulação de
cenário habilitada
para IA

39%

Aumentar
a visibilidade dos
fluxos de trabalho
da cadeia de
suprimentos de ponta
a ponta em todos os
ecossistemas

32%

Estudo de caso
Um gêmeo digital é a representação
virtual de um objeto físico ou sistema
ao longo de seu ciclo de vida, usando
dados em tempo real e outras fontes para
permitir o aprendizado e o raciocínio,
enquanto a recalibra dinamicamente para
melhorar a tomada de decisão.

Empresa global de petróleo
e gás otimiza processos para
transformar o gerenciamento
de ativos

Com os dados certos em mãos, as organizações podem

A produção e a distribuição de petróleo e gás são

enfrentar o árduo trabalho de reinventar processos e projetar

extremamente complexas. A otimização do gerenciamento

seus fluxos de trabalho automatizados e inteligentes. Um

de ativos é fundamental para a eficiência operacional

primeiro passo essencial é descobrir e corrigir ineficiências

e o impacto no valor.

ocultas de processos — bloqueadores de desempenho
silenciosos que tendem a se desenvolver ao longo do tempo
devido às crescentes complexidades de pessoas, processos
e tecnologia trabalhando juntos.
Considere, por exemplo:
– Gerenciamento de pedidos, onde um em cada cinco
pedidos poderia ser cancelado devido à falta de estoque
– Information Technology Service Management (ITSM),
onde os chamados podem ser reatribuídos até 10 vezes
– Contas a Pagar, em que um especialista pode pagar
involuntariamente uma fatura duas vezes — ou até mais.
Para identificar essas ineficiências, as organizações podem
usar a mineração de processos, que integra fluxos de
trabalho e dados de processos em tempo real em vários
modelos de dados, produzindo um “raio-X” dos processos.
Com essas informações, as equipes da cadeia de
suprimentos podem remover gargalos, implementar
a automação e reestruturar processos em Contas a Pagar,
Contas a Receber, Gerenciamento de Estoque,

Desafio
Esta empresa escalou a produção para acomodar o aumento
da demanda, por isso ela precisava otimizar as operações
e as margens resultantes.
Solução
Aplicando análises de processos habilitadas por IA em
nove áreas de processo em cinco sistemas, os mineradores
projetaram e reconfiguraram seus processos de
gerenciamento de ativos corporativos. Essas etapas
permitiram que eles transformassem e modernizassem
seus portfólios e recursos de gerenciamento de ativos
e investimentos, ao mesmo tempo em que harmonizavam
os processos globalmente.
Resultados
Essa otimização levou à visibilidade e padronização do
processo, proporcionou eficiência por meio da automação
e estabeleceu a observabilidade em tempo real por meio
de dashboards de KPI para monitoramento e medição
contínuos.

Gerenciamento de Pedidos e Compras. (Veja o estudo de
caso “Empresa global de petróleo e gás otimiza processos
para transformar o gerenciamento de ativos.”)
O moderno kit de ferramentas dos CSCOs também inclui
tecnologias emergentes baseadas em dados, como
aprendizado de máquina, simulações e gerenciamento de
execução — tudo para apoiar o design de fluxos de trabalho
automatizados, habilitados para IA e inteligentes que dão
suporte à continuidade das operações, criam resiliência
e amplificam valor (veja a Figura 4). Mais de 51% dos CSCOs
também planejam implementar gêmeos digitais nos
próximos três anos, o que pode ajudar a identificar novas
áreas de melhoria do fluxo de trabalho.
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FIGURA 4

De potencial
a essencial
Novas tecnologias alimentam
fluxos de trabalho inteligentes

Tecnologias de IA/automação

92%
89%
82%

Tecnologias de fluxo de trabalho complexas

Análise preditiva
Aprendizado de máquina

87%
Gerenciamento de execução

Simulações
Deep learning

77%
71%

Processo e mineração de tarefas

Inteligência aumentada

P: Em uma escala de 1 a 5 (5 = em grande medida), o quanto sua organização está
implementando as seguintes tecnologias? Porcentagem que respondeu 3, 4 ou 5.
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Os líderes da cadeia de suprimentos estão otimistas em
relação ao futuro. 72% esperam que a maioria de seus
processos e fluxos de trabalho esteja automatizada nos
próximos três a cinco anos. Eles também estimam que 27%

87% dos CSCOs planejam usar
o gerenciamento de execução na
modernização das operações da
cadeia de suprimentos.

de seus fluxos de trabalho estarão habilitados para IA
durante o mesmo período, aumentando para 33% até 2030.
Mais especificamente, até 2025, 83% dos CSCOs planejam
introduzir o gerenciamento de inventário em tempo real
habilitado para IA; outros 83% esperam introduzir ativos de
automonitoramento e autocorreção; e 81% estão buscando
processos e fluxos de trabalho habilitados para IA para
detecção de demanda em tempo real.
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Estudo de caso

Simplificando
processos
com parceiros
Os líderes das cadeias de suprimentos também destacam os
benefícios da aplicação de fluxos de trabalho inteligentes

Empresa química global melhora
a transparência dos processos
para fluxos de trabalho da compra
ao pagamento

a processos que envolvem parceiros e ecossistemas. Os
CSCOs dizem que planejam integrar 26% de seus fluxos de

Uma empresa química global, com um alcance de

trabalho inteligentes com parceiros do ecossistema até

fornecedores em 21 países, precisava otimizar seus

o final de 2025, aumentando para 32% até 2030.

fluxos de trabalho da compra ao pagamento (P2P) com

A mineração de processos baseada em nuvem facilita

visibilidade, automação e conformidade.

a integração desse processo do ecossistema ao introduzir
visibilidade e transparência nos fluxos de trabalho que se
estendem aos parceiros da cadeia de suprimentos. (Veja
o estudo de caso “Empresa química global melhora
a transparência dos processos para fluxos de trabalho da
compra ao pagamento.”)

Desafio
As faturas exigiam alta intervenção manual, o que impactava
negativamente o desempenho do processo P2P.
Solução
A equipe de solução aplicou análises a simulações do fluxo
de trabalho P2P de ponta a ponta. Os dashboards expuseram
novos insights em seis áreas do processo e casos de

Os CSCOs planejam integrar
32% de seus fluxos de
trabalho inteligentes com
parceiros do ecossistema
até 2030.

utilização para análise de fluxo de processo e automação
de relatórios.
Resultados
O monitoramento e a gestão transparente do fluxo de
trabalho integrado resultaram em pagamentos antecipados
aos fornecedores. Isso melhorou o capital de giro da
empresa, resultando em US$ 50 milhões em fluxo de
caixa, e possibilitou descontos adicionais que renderam
US$ 300.000 em aumento de receita.
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“Continuamos a construir e fortalecer um consórcio em toda
a indústria farmacêutica. Quinze grandes empresas farmacêuticas
globais estão trabalhando em uma rede blockchain de serviços de
utilidade pública que pode ser vinculada ao sistema de cada empresa,
protegendo adequadamente a confidencialidade e a segurança
dos dados de cada uma. Além disso, estamos criando aplicações
que permitem uma conectividade confiável e compatível com
toda a cadeia de valor de assistência médica, conectividade
com reguladores para lançamento de produtos e conectividade com
distribuidores até clínicas e prestadores de serviços de saúde. Esse
ecossistema baseado em blockchain fornecerá informações no ponto
de distribuição, validando a qualidade e a proveniência do produto
em todos os aspectos de transporte e distribuição para a clínica
e para o paciente.”
Vice-presidente associado
Empresa farmacêutica
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O poder das
pessoas
Ótimas cadeias de suprimentos exigem pessoas talentosas

Porém, a automação pode ser desconfortável e até

com excelentes habilidades e talento. Cerca de metade da

intimidante para a força de trabalho. Para otimizar a parceria

população mundial contribui de alguma forma para a cadeia

entre pessoas e tecnologia em todas as atividades da cadeia

de suprimentos e até 40% dos empregos nos Estados Unidos

de suprimentos, os principais CSCOs estão priorizando

estão relacionados a essa área. Com grande parte da força

a requalificação de talentos para realizar tarefas de maior

de trabalho contribuindo para o sucesso da cadeia de

valor, como análise e monitoramento de fluxo de trabalho,

suprimentos, é essencial identificar as pessoas certas

além de otimizar essas tarefas e fluxos com parcerias de

e prepará-las para o sucesso.

ecossistema. Um total de 65% dos CSCOs diz esperar que

1

Os avanços impulsionados pela pandemia nas tecnologias
do local de trabalho forneceram novas opções de quando,
onde e como as pessoas trabalham. Portanto, agora
é o momento ideal para reexaminar e otimizar os processos
da força de trabalho que podem levar a uma cadeia de

as habilidades sejam acessadas a qualquer hora e em
qualquer lugar nos próximos três anos. O objetivo, quando
as pessoas e a tecnologia estão trabalhando em conjunto
de forma eficaz, é desbloquear um novo potencial em uma
cadeia de suprimentos digital.

suprimentos mais resiliente e habilitada para dados.
A automatização de tarefas mundanas pode
melhorar a eficiência e liberar o talento para se
concentrar em trabalhos mais impactantes.

“A aceleração digital é o novo mantra. Equilíbrio contínuo. Precisamos
manter uma mira precisa na tomada de decisão baseada em dados.
Melhorar a visão digital da cadeia de suprimentos – gêmeos digitais
de tudo. Melhorar algoritmos. Melhorar também a fluidez da
organização.”
Vice-presidente sênior corporativo e diretor da cadeia de suprimentos
Empresa química e de bens de consumo
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Tornando as
cadeias de
suprimentos
o diferencial

Fluxos de trabalho automatizados e inteligentes podem ajudar os CSCOs não apenas a atender
às demandas dos clientes, mas também a diferenciar suas organizações da concorrência.
Os clientes esperam total transparência do começo ao fim da cadeia de suprimentos. Quando
incorporados à inteligência preditiva, os fluxos de trabalho inteligentes tornam essa visibilidade
possível. Eles podem fornecer respostas dinâmicas ao cliente, manutenção preventiva de
produtos e serviços, e situação do estoque e da entrega em tempo real. A automação habilitada
por IA facilita as decisões com suporte de dados para que as organizações possam identificar,
priorizar e recomendar rapidamente as próximas melhores ações para resposta, ação e reação.
Esse maior conhecimento também oferece mais insights sobre os riscos, apoiando a resiliência
da cadeia de suprimentos, que é um dos assuntos que mais preocupam os líderes dessa área.
Antecipando esses muitos benefícios, a maioria dos CSCOs espera que a visibilidade
e a transparência sejam um diferencial importante nos próximos três anos, com 53% dizendo
que suas iniciativas de transformação digital na cadeia de suprimentos serão a área mais
significativa para a vantagem competitiva durante esse período.
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Conectando cadeias de
suprimentos com sustentabilidade
66% dos CSCOs
relatam que
a sustentabilidade
é um elemento
central do valor
geral do negócio.

Entre os diretores executivos, a sustentabilidade tornou-se uma prioridade. Em uma pesquisa
recente do IBV, 32% dos diretores executivos citaram o aumento das operações sustentáveis
como uma de suas prioridades de negócios mais importantes. Além disso, metade de todas as
organizações espera avançar até a neutralidade de carbono até 2024.2
Os CSCOs compartilham o imperativo da sustentabilidade. Um total de 66% relata que é um
elemento central do valor geral do negócio. Embora pesquisas recentes do IBV tenham mostrado
que a sustentabilidade pode afetar positivamente o crescimento da receita,3 51% dos CSCOs em
nossa pesquisa estão dispostos a (talvez desnecessariamente) sacrificar o lucro para melhorar os
resultados de sustentabilidade. Em quanto? Em média, 5%, o que equivale a cerca de US$ 22
bilhões entre as empresas da Fortune 500 dos EUA em um ano.4
Os CSCOs identificam metas específicas de sustentabilidade. Cerca de 71% nos dizem que sua
organização planeja migrar agressivamente para carbono neutro. E 29% dizem que seus esforços
incluirão programas de recuperação de carbono.
Eles também já começaram a vincular a sustentabilidade a processos específicos. Outro estudo
recente de sustentabilidade do IBV descobriu que 78% dos CSCOs estão incorporando práticas
de negócios sustentáveis do ponto de vista ambiental às atividades funcionais de planejamento
da cadeia de suprimentos e demanda. E 72% têm iniciativas de sustentabilidade incorporadas às
atividades funcionais de compras e terceirização.5

51%

Organizações dispostas a sacrificar o lucro para
melhorar os objetivos de sustentabilidade

Quanto do lucro?

A maioria diz 5%
Isso equivale a aproximadamente
US$ 22 bilhões
para empresas do ranking Fortune 500 em
um ano
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Porém, a pressão para cumprir as metas de sustentabilidade continua atingindo os CSCOs de
todas as formas, incluindo seus Conselhos, clientes, investidores e reguladores. As parcerias
entre os diretores executivos podem ajudá-los a vincular questões sociais e ambientais com
soluções de negócios orientadas para a tecnologia. Por exemplo, em nosso estudo de CIOs de
2021, 42% deles disseram que a tecnologia pode ter um impacto significativo nas iniciativas
de sustentabilidade nos próximos três anos.6
Enquanto isso, para atender às demandas dos stakeholders, os CSCOs estão respondendo
com várias iniciativas, incluindo a melhoria da eficiência energética e o uso de mais materiais
orgânicos e recicláveis (veja a Figura 5).
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FIGURA 5

Demandas de todas
as direções
Os CSCOs estão respondendo
à crescente pressão para
o progresso da sustentabilidade
Stakeholders que exigem melhorias de sustentabilidade

70%

66%

66%

65%

Conselhos
administrativos

Clientes

Investidores

Reguladores

Ações específicas que os CSCOs estão tomando

50%

Melhorar a eficiência energética

45%

Incorporar práticas de economia circular

39%

Utilizar mais materiais orgânicos e recicláveis

36%
32%

Melhorar os níveis de recuperação
Estabelecer metas de emissão zero
Criar menos produtos altamente poluentes

30%

Melhorar a gestão da água
Reduzir o descarte de resíduos no meio ambiente

26%
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Reduzir o impacto ambiental do ciclo de vida
completo do produto

Economia
circular
A economia circular pode ajudar os CSCOs a mitigar as

(Ver estudo de caso “Empresa automotiva europeia aborda

preocupações com custos de curto prazo e enfatizar o valor

processos de distribuição e transporte para reduzir a pegada

de longo prazo para os clientes. Para avançar em direção

de carbono”). Além disso, podem usar a virtualização para

à circularidade, as organizações podem integrar dados

ajudar a diminuir as pegadas ambientais e apoiar os 9Rs da

de várias fontes — internas, públicas, científicas, de

circularidade, um conceito que está no topo das atuais

mercado — no redesenho de processos de negócios e na

agendas de sustentabilidade dos CSCOs (veja a Figura 6).7

tomada de decisões. Elas podem avaliar e redesenhar os
fluxos de trabalho com o impacto ambiental em mente.

FIGURA 6

Os 9Rs da circularidade

Recuperar

As cadeias de suprimento estão
migrando para um modelo de

Recusar

negócios circular para apoiar
a sustentabilidade

Reciclar

Reduzir

Reaproveitar

Reutilizar

Refabricar
Fonte: van Buren, Nicole,

Reparar
Recondicionar

Marjolein Demmers, Rob Van der
Heijden e Frank Witlox. “Towards
a circular economy: The role of
Dutch logistics industries and
governments.” Sustainability.
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Estudo de caso
Os CSCOs identificam várias ações específicas que
planejam realizar nos próximos três anos em busca de
seus objetivos de economia circular. 47% estão iniciando
o desenho do ciclo de vida completo de seus materiais
e produtos com a intenção de expandir a reutilização de
materiais e componentes para reduzir o desperdício no
ciclo de vida do produto. 44% também planejam melhorar

Empresa automotiva europeia
aborda processos de
distribuição e transporte para
reduzir a pegada de carbono

a eficiência energética de seus produtos e serviços. 35%
planejam desenvolver novos produtos e serviços
baseados em componentes de energia renovável e 30%
esperam projetar novos produtos e serviços com zero

Cada vez que se toca ou se movimenta um produto (peças ou
automóvel) o potencial de amplificação de carbono aumenta.

desperdício. As metas de embalagem incluem reduzir

Desafio

o uso de plástico de primeiro uso (virgem) em 32%

Essa empresa automotiva global buscou melhorias

e aumentar o uso de materiais e embalagens recicláveis

de processo em sua extensa rede de fornecedores de

ou biodegradáveis (30%).

distribuição e transporte e processos complexos
associados.
Solução
A equipe realizou uma análise da causa raiz das
transferências de materiais, devoluções e ineficiências
do processo da linha de produção. Em seguida, eles
aplicaram a análise ABC para identificar a carga de trabalho,
o compartilhamento de materiais armazenados benéficos
e a distância percorrida entre seu armazém e rede
de transporte.
Resultados
Essas simulações, com seus dashboards e métricas
transparentes associados, ajudaram a empresa a reduzir as
rotas de distribuição disponíveis em 601 km por ano, cortar
mais de 13 horas de carga de trabalho administrativa para
pedidos urgentes de materiais, otimizar o fornecimento da
linha de produção, estabelecer entrega baseada na demanda
e reduzir a logística associada a devoluções em todos os
locais, acelerando as operações de redução de carbono.
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As atividades de economia circular podem trazer vantagens

obtidos pelas suas iniciativas (veja a Figura 7). Além disso,

significativas, como melhorar a segurança do fornecimento

55% dos CSCOs nos dizem que nos próximos três anos

de matérias-primas, estimular a inovação, impulsionar

esperam incorporar monitoramento e relatórios em tempo

o crescimento econômico e criar empregos. Assim, os

real sobre sustentabilidade ambiental e social.

CSCOs citam uma longa lista de benefícios mais específicos

FIGURA 7

Sucesso da
sustentabilidade
CSCOs relatam benefícios
de suas iniciativas de
sustentabilidade

62%

Conformidade com a regulamentação ambiental

60%

Redução do risco para a reputação

58% Possibilidade de novas áreas de inovação
56%

Redução do desperdício do ciclo de vida do produto

51%

Criação de diferenciação estratégica de marca

50%

Atração de talentos pela reputação de sustentabilidade

49%

Redução do uso de recursos

46%

Cumprimento das metas de zero emissão de carbono

44%

Concorrência com novos produtos e serviços sustentáveis

39%

Geração de preço premium para produtos sustentáveis
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Atendendo às metas ESG da cadeia
de suprimentos
A sustentabilidade não deve parar na abordagem dos

Assim, os esforços de ESG devem abordar os desafios

impactos ambientais ou climáticos, e poucos líderes da

ambientais, incluindo redução de gases de efeito estufa/

cadeia de suprimentos operacionalizaram um conjunto

neutralidade de carbono, gestão de água, poluição do ar,

completo de iniciativas e medições de ESG. Uma cadeia de

saúde dos oceanos, biodiversidade e gestão de energia.

suprimentos sustentável engloba gestão ambiental, social

Porém, eles também devem abranger o bem-estar dos

e econômica (veja a Figura 8).

funcionários, locais de trabalho diversificados e equitativos

Esses últimos anos nos ensinaram que as ameaças
existenciais são reais, que as indústrias podem se unir em
toda a economia global para resolver um problema, e que
o bem-estar dos colaboradores e clientes é tão importante
para as organizações quanto a condição do planeta.

e relacionamentos éticos com fornecedores. De uma
perspectiva de negócios, as organizações podem se
diferenciar transformando desafios ambientais e sociais
em oportunidades de mercado que beneficiam tanto
a sociedade quanto a empresa individual. Essas práticas
integradas de sustentabilidade corporativa podem construir
valor de marca duradouro e vantagem competitiva.
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FIGURA 8

Construção de uma cadeia de
suprimentos sustentável
As tecnologias integradas ajudam
a apoiar os objetivos de ESG

A comunidade virtual:
clientes, funcionários,
parceiros do ecossistema

Virtualização e novas
formas de trabalhar

Ambiente: a inovação aberta pode ajudar a resolver alguns

reduzindo o espaço de escritório e o deslocamento

dos maiores desafios do planeta

Social: os fluxos de trabalho alimentados por IA utilizam

Social: a comunidade virtual mais ampla oferece suporte

o aprendizado contínuo e o aprimoramento de novas habilidades

à agilidade, diversidade e inclusão

Controle: modelos de operação ágeis e virtuais podem

Controle: muitos desafios ambientais e sociais percorrem os

descobrir novas oportunidades para o engajamento das

setores da indústria exigindo novas formas de controle

partes interessadas

Novas plataformas de
negócios e ecossistemas

Nuvem híbrida e tecnologias
exponenciais

Ambiente: a visibilidade e a transparência da plataforma

Ambiente: a análise para previsibilidade operacional pode

melhoram a colaboração do ecossistema
Social: novos insights sobre condições de trabalho
e comportamentos de terceirização apoiam a cooperação
em resoluções
Controle: as plataformas oferecem oportunidades para
promover padrões éticos

Ambiente: o trabalho remoto pode apoiar a descarbonização

reduzir o desperdício e reforçar a agenda da economia circular
Social: os gêmeos digitais modelam o físico para simular
práticas sustentáveis em infraestrutura e decisões de impacto
Controle: o empreendedorismo dos stakeholders pode
fornecer uma visão holística de pessoas, planeta, propósito
e impacto nos lucros

Parceria
humano-tecnologia

Fluxos de trabalho
inteligentes e transparência

Ambiente: a circularidade requer parcerias e plataformas

Ambiente: os fluxos de trabalho inteligentes podem

habilitadas para a tecnologia

monitorar e fornecer insights sobre o gerenciamento

Social: novos modelos de equipe e tecnologia criam

de energia, água e resíduos

relacionamentos orientados por propósito, de dentro de

Social: clientes e funcionários fazem escolhas de compra

casa até a comunidade
Controle: questões de ética e controle surgem à medida que
a tecnologia entra em nossas vidas

e trabalho com base na confiança nos valores da organização
Controle: mais visibilidade e transparência podem transformar
a maneira como as economias operam e governam

Fonte: análise do IBM Institute
for Business Value.
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“Devemos humanizar a emergência da sustentabilidade. Este é um
chamado à ação — a relação em torno da equidade para todos.
Estamos tendo uma visão muito limitada sobre o carbono. Muitos
executivos falam somente sobre a transição à emissão zero.
Há outros riscos críticos que são maiores, incluindo: perda de
biodiversidade, escassez de água, poluição do ar, saúde dos oceanos
e consumo excessivo. A sustentabilidade é o próximo impacto
sistêmico em todo o sistema — e as cadeias de suprimentos estão
focadas em construir um planeta melhor para todos nós.”
Diretor de sustentabilidade
Empresa de produtos de consumo
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Perspectiva

Celonis:
rumo à execução
sustentável de
negócios em toda
a cadeia de valor

As ineficiências de processo não custam apenas a produtividade das empresas,
elas também têm consequências catastróficas para o meio ambiente. Por
exemplo, 61 milhões de contêineres (quase 25% de todos os contêineres
marítimos) são enviados vazios todos os anos, custando dezenas de bilhões
de dólares e emitindo aproximadamente 122 milhões de toneladas de dióxido de
carbono.8 Portanto, eliminar ineficiências não apenas leva a melhorias dos
processos de negócios, mas também apoia as iniciativas de sustentabilidade.
O Celonis Execution Management System (EMS) revela e corrige ineficiências
ocultas rapidamente. Ao conectar os dados entre sistemas, aplicativos e desktops,
ele oferece uma visão de 360 graus da execução dos negócios, revelando
ineficiências ocultas nos sistemas e processos.
O EMS age como um cérebro, coordenando todas as partes móveis das pessoas,
processos e tecnologias de uma organização. Ele capacita as equipes a operar
em seu mais alto nível de eficiência e eficácia, alcançando um novo nível de
desempenho. Na verdade, o EMS não substitui diretamente nenhum sistema ou
tecnologia existente, mas atua como um orquestrador inteligente para execução,
fornecendo de forma única o que é necessário para otimizar a execução do
processo e alcançar os resultados comerciais desejados.
Em termos de sustentabilidade, o EMS derruba silos e incorpora
a sustentabilidade em todos os processos. Os processos de negócios são um dos
conceitos mais horizontais e onipresentes do mundo. Ao incorporar uma visão de
sustentabilidade baseada em dados em cada processo, a Celonis capacita
a transformação sustentável global e operacionaliza as estratégias de
sustentabilidade em direção à ação. Veja aqui os três componentes que
impulsionam o seu funcionamento:
– Dados em tempo real: integra dados em sistemas transacionais e analíticos
em tempo real em escala, incluindo dados ESG (por exemplo, emissões de
carbono).
– Inteligência de processo: aplica tecnologias como mineração de processos
e aprendizado de máquina para visualizar o que realmente está acontecendo
nos processos e trazer à tona a verdade digital, revelando ineficiências
e causas-raiz do impacto ESG negativo.
– Ação direcionada: por fim, e dentro da mesma plataforma, com base nessas
recomendações, o EMS pode desencadear ações para corrigir as ineficiências
e orquestrar os sistemas. Algumas dessas ações podem ser simplesmente
alertar alguns envolvidos no processo de que um evento indesejado está
ocorrendo, registrar de novo e alterar um valor nos sistemas subjacentes ou
acionar uma lógica manual ou automatizada para fazer isso.
A Celonis pode desenvolver ativos EMS de sustentabilidade específicos e fazer
parceria com líderes de sustentabilidade para ajudar as organizações a eliminar
as ineficiências de processo, com o objetivo de reduzir as emissões de carbono,
aumentar a transparência e cumprir as metas de sustentabilidade.

23

Guia de ação
Como os CSCOs podem atender às
expectativas
Prevemos que grandes cadeias de suprimentos serão
reconhecidas por sua resiliência e agilidade à medida que se
adaptam e superam quaisquer forças e choques que

01
Explore novos modelos de negócios
que amplificam a resiliência
Experimente além das metodologias de modelagem
tradicionais:
– Confie em testes de hipóteses, simulação e outras

enfrentam. Os futuros líderes usarão a automação

ferramentas de métodos científicos que são essenciais

alimentada por dados para impulsionar operações proativas

para a descoberta.

e melhorar o gerenciamento de riscos tanto em tempos
incertos como estáveis. Seus fluxos de trabalho inteligentes
podem ajudá-los a alcançar a sustentabilidade, reduzindo
a pegada de carbono sempre que possível, preservando
o planeta e seus recursos naturais e construindo
comunidades resilientes. E seus funcionários, livres de
tarefas rotineiras, podem adotar funções mais desafiadoras,
focadas em experiências excepcionais para o cliente.
A explosão significativa de fontes de dados e microinsights
nascidos da digitalização extrema possibilita resolver
problemas complexos em toda a cadeia de suprimentos com
dados que alimentam a IA que, por sua vez, alimenta fluxos
de trabalho inteligentes e automatizados. É importante
lembrar que o valor desses dados depende da transparência,
da confiança e da segurança de suas fontes. Os CSCOs
devem considerar um sistema robusto de gerenciamento de

– Incentive a colaboração e o compartilhamento de novas
ideias dentro da organização, com redes de parceiros
e por outros ecossistemas.
– Reimagine onde, como e o que sua organização pode
alcançar com uma estratégia baseada em dados.
Concentre-se tanto nas abordagens preditivas quanto
nas proativas para prever melhor os cenários prováveis
e se preparar para cenários imprevisíveis:
– Implemente a IA e o aprendizado de máquina para
permitir o melhor reconhecimento de padrões,
a otimização do fluxo de trabalho e a coleta de soluções.
– Combine análise preditiva e prescritiva para uma melhor
tomada de decisão.
– Interaja com ferramentas e métodos de computação

dados em um modelo de nuvem híbrida, combinado com

quântica para experimentar capacidades de previsão

mineração de processos e gerenciamento de execução,

ampliadas.

à medida que constroem plataformas habilitadas para IA
com visibilidade compartilhada em seus ecossistemas.

Implemente fluxos de trabalho com tecnologia para permitir

Os CSCOs podem seguir as etapas descritas aqui para

e perfis de risco reduzido:

desenvolver e operar cadeias de suprimentos sustentáveis,
otimizadas e informadas por dados.

insights em tempo real, tomada de decisão automatizada
– Confie em um modelo de nuvem aberta, segura e híbrida
para suavizar e acelerar fluxos de trabalho inteligentes
ampliados.
– Utilize a mineração de processos e o gerenciamento da
execução para revelar e corrigir ineficiências, permitindo
soluções automatizadas e gestão central do fluxo de
trabalho.
– Melhore as capacidades de cibersegurança ao envolver
parceiros do ecossistema para proteger e incentivar
a colaboração, a cocriação e o compartilhamento de
dados.
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02

03

Invista consistentemente no potencial
de automação de curto e longo prazo

Faça da sustentabilidade uma das maiores
prioridades do seu negócio

Desenvolva capacidades robustas de IA e automação para

Operacionalize um conjunto completo de iniciativas ESG

acelerar o conhecimento e a tomada de decisão através de

e minere dados de todos os processos da sua cadeia

fluxos de trabalho inteligentes do ecossistema:

de suprimentos para capturar métricas e desempenho de

– Configure fluxos de trabalho reunindo dados em ambientes
computacionais variados, que suportem IA e automação
extrema.
– Conecte dispositivos e ativos com inteligência para fornecer
dados para mineração de processos para que você possa
entender o estado atual, aprender com ele e agir de acordo.
– Priorize tecnologias com o mais alto valor de composição
para impulsionar os resultados comerciais, ao mesmo tempo
em que considera se você tem as tecnologias certas para
entregar e escalar.

sustentabilidade:
– Envolva-se com parceiros do ecossistema de dentro e de
fora do seu setor para acelerar as melhorias nos fluxos
de trabalho e o desenvolvimento de produtos e serviços
mais sustentáveis.
– Estabeleça benchmarks de ESG de sustentabilidade,
ferramentas de medição/monitoramento e dashboards
de relatórios.
– Comprometa-se com a inovação aberta em busca
de resultados e práticas mais sustentáveis.

Amplie a conectividade de ponta a ponta entre os participantes

Aborde a sustentabilidade como um inovador em série,

da cadeia de suprimentos:

vinculando questões ambientais e sociais com soluções

– Construa e otimize fluxos de trabalho inteligentes infundidos
com dados e habilitados por tecnologias exponenciais para
capitalizar o potencial comercial da aceleração digital.
– Invista em programas que impulsionem o compartilhamento
interno e externo, a parceria e a transparência.
– Aproveite a cocriação, a coexecução e a cooperação para
acelerar o desenvolvimento de ideias e a captura de valor.
Integre os princípios de segmentação nos parâmetros de

de negócios:
– Integre a sustentabilidade ambiental e o impacto social em
sua estratégia empresarial — recalibre o valor com uma visão
holística de pessoas, planeta, propósito e impacto no lucro.
– Experimente a inovação aberta e a descoberta científica para
explorar novas soluções e possibilidades.
– Enfatize a sustentabilidade em métricas operacionais,
avaliações de liderança e critérios de investimento.

modelagem da cadeia de suprimentos e construa as regras

Faça parceria com CIOs para aplicar tecnologias digitais aos

em algoritmos:

desafios e oportunidades da sustentabilidade:

– Explore abordagens de dashboards digitais, plataformas

– Avalie como os dados, as tecnologias digitais e a automação

de gerenciamento de nuvem e soluções de mineração de

podem melhorar os fluxos de trabalho da sua organização

processos baseadas em nuvem.

e da empresa, ao mesmo tempo em que possibilitam

– Modernize sua infraestrutura de gerenciamento de dados
com uma malha de dados que conecta dados de um

resultados mais sustentáveis.
– Otimize a produção, os processos e as cadeias de

ambiente de TI de multinuvem híbrida, tornando-a

suprimentos por meio da automação e IA para gerenciar

consumível por produtos digitais e disponível no local certo

o consumo de carbono, resíduos, energia e água.

para a aplicação certa na hora certa.
– Utilize arquiteturas abertas que multiplicam os benefícios
do compartilhamento de dados.

– Implemente e defenda a computação consciente, incluindo
práticas responsáveis em torno da infraestrutura, tais como
minimizar as pegadas ambientais e promover o uso ético
dos dados.
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descarbonização, redução de resíduos ou desempenho
geral de ESG. Ela também supervisiona os relatórios ESG,
conduz a jornada rumo à emissão zero da Celonis, apoia
iniciativas de diversidade e engajamento de funcionários
e organiza o programa Celonis Aspire para uma estratégia
ESG integrada e holística.

Anthony Marshall

Como Senior Research Director of thought leadership no IBM

Senior Research Director

Institute for Business Value, Anthony conduz o programa

IBM Institute for Business Value
anthony2@us.ibm.com
linkedin.com/in/anthonyejmarshall

de liderança e thought leadership com melhor avaliação da
empresa. Ele lidera uma equipe global de 60 especialistas em
tecnologia e indústria, estatísticos, economistas e analistas.
Anthony também é pessoalmente ativo na condução
de thought leadership original em áreas como inovação,
transformação digital, inteligência artificial e estratégia
de nuvem.
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Sobre o Research Insights
Research Insights apresenta informações estratégicas
baseadas em fatos para executivos de negócios sobre
questões críticas dos setores público e privado. Elas são
baseadas nos resultados de análise dos nossos principais
estudos de pesquisa. Para obter mais informações,
entre em contato com o IBM Institute for Business Value
pelo e-mail iibv@us.ibm.com.

Abordagem e metodologia
do estudo
No primeiro trimestre de 2022, o IBM Institute for Business
Value, em colaboração com a Celonis e a Oxford Economics,
entrevistou 500 diretores de cadeia de suprimentos de
todas as indústrias para obter uma compreensão profunda
de como as recentes interrupções nas cadeias de
suprimentos globais estão afetando suas táticas
de curto prazo, estratégias de longo prazo e desempenho.
Também pesquisamos as tecnologias que estão

IBM Institute for Business Value
Há duas décadas, o IBM Institute for Business Value atua
como o think tank de thought leadership para a IBM. Nossa

implementando como parte da transformação digital pela
qual passam na cadeia de suprimentos para se prepararem
para operações globais mais resilientes e ágeis, e assim
atenderem às demandas de sustentabilidade.

inspiração é a produção de insights estratégicos apoiados

Dez indústrias estão representadas: bancos, produtos de

em pesquisa e bem informados tecnologicamente que

consumo, saúde, eletrônicos, telecomunicações, seguros,

ajudam os líderes a tomar decisões comerciais mais

produtos industriais, manufatura, setor automotivo

inteligentes. A partir de nossa posição única na interseção

e ciências da vida, cada um compreendendo 5% a 15%

de negócios, tecnologia e sociedade, nós pesquisamos,

de nossa amostra total. O tamanho das organizações

entrevistamos e nos engajamos com milhares de

pesquisadas, em termos de receita, varia de US$ 500

executivos, consumidores e especialistas a cada ano,

milhões a US$ 500 bilhões.

sintetizando suas perspectivas em insights confiáveis,
inspiradores e acionáveis.

Nossa abordagem neste estudo também se baseou em

Para manter-se conectado e informado, cadastre-se para

aspectos do uso da tecnologia e sua relação com os

receber a newsletter do IBV por e-mail em ibm.com/br-pt/ibv.

profissionais e o desempenho das empresas.

Você também pode seguir @IBMIBV no Twitter ou nos
encontrar no LinkedIn em https://ibm.co/ibv-linkedin.

dados de várias pesquisas recentes que cobrem diferentes

Os resultados dos dados são baseados em análises de
classificação, análise de escala de diferença máxima
(MaxDiff) — uma forma de modelo de escolha — assim como

O parceiro certo para um mundo
em transformação
Na IBM, colaboramos com nossos clientes, reunindo insights
de negócios, pesquisa avançada e tecnologia para oferecer
a eles uma vantagem distinta no ambiente de rápida
transformação de hoje.
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análises financeiras baseadas no crescimento médio da
receita nos últimos dois anos fiscais. Todos os dados foram
informados pessoalmente.

Relatórios relacionados

Notas e fontes

A magia dos fluxos de trabalho inteligentes estendidos
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Impact.” IBM Institute for Business Value. Novembro de
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IBM Institute for Business Value. Janeiro de 2022.
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sustainability-transformation
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sustainability-transformation
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“The 2021 CIO Study. The CIO Revolution: Breaking
barriers, creating value.” IBM Institute for Business
Value. Novembro de 2021. https://ibm.co/
c-suite-study-cio
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van Buren, Nicole, Marjolein Demmers, Rob Van der
Heijden e Frank Witlox. “Towards a circular economy:
The role of Dutch logistics industries and governments.”
Sustainability. 2016. https://www.mdpi.com/20711050/8/7/647/htm

8

“The Empty Space Economy.” Forbes Insights em
colaboração com DS Smith. https://www.euractiv.com/
wp-content/uploads/sites/2/2018/11/DSSmith_
REPORT-FINAL-PRINT_EN_V03.pdf

“The Virtual Enterprise: The magic of extended
intelligent workflows.” IBM Institute for Business Value.
Setembro de 2021. https://ibm.co/virtual-enterprise-intelligentworkflows
A urgência da sustentabilidade e do impacto
“The Virtual Enterprise: The Urgency of Sustainability
and Impact.” IBM Institute for Business Value.
Novembro de 2021. https://ibm.co/virtual-enterprisesustainability
O estudo do CIO de 2021
“The 2021 CIO study: The CIO revolution.”
IBM Institute for Business Value. Novembro de 2021.
https://ibm.co/c-suite-study-cio
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