Criando cadeias de
suprimentos inteligentes,
resilientes e sustentáveis
Os novos motores da transformação

Resumo executivo

Vivemos um momento emocionante para ser um profissional da cadeia
de suprimentos. Desafios recentes levaram à uma reformulação do setor
e as empresas líderes estão começando a perceber que as cadeias de
suprimentos podem ser mais do que um custo a ser minimizado — elas
oferecem agora uma oportunidade única para fomentar uma reinvenção
estratégica.
A próxima geração de cadeias de suprimentos fará mais do que
transferir material de um lugar para outro com eficiência; elas irão
modelar e sustentar operações comerciais resilientes, ágeis
e sustentáveis.
Elas farão isso usando o poder de tecnologias exponenciais como
integração de dados, nuvem híbrida, IoT e IA. Com essas tecnologias,
as aplicações que executam a cadeia de suprimentos podem ser
modernizadas e conectadas, elevando-as a um novo patamar,
como a visualização em tempo real de toda a cadeia de suprimentos
e o gerenciamento assistido por IA por exceção.
Juntas, essas modernizações contribuem para a transformação digital —
inspirando, capacitando e engajando sua força de trabalho para usar as
funcionalidades da cadeia de suprimentos para resolver necessidades
urgentes da sociedade e dos negócios. Uma cadeia de suprimentos
transformada ajuda toda sua organização a responder de forma ágil aos
desafios que surgem e apoiar novos modelos de negócios conforme eles
se tornam necessários.
Com a estratégia e o apoio adequados, você pode rever sua abordagem
para as cadeias de suprimentos, não mais considerando-as apenas como
um custo a ser minimizado ou até mesmo um processo a ser otimizado,
mas sim como recursos essenciais para transformar a maneira como seu
negócio opera.
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A cadeia de suprimentos
moderna: desafio
e oportunidade sem
precedentes

Em todos os setores, as
transformações da cadeia de
suprimentos têm o potencial
de aumentar a resiliência, com
o incremento da rentabilidade
do resultado final e registro
de melhorias tais como 44% de
melhor utilização dos ativos
e 40% mais precisão nas previsões
de demanda.9
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Este é o momento mais emocionante e desafiador da história para
trabalhar em cadeias de suprimentos. Após anos respondendo a uma
emergência atrás da outra, os diretores de cadeia de suprimentos (chief
supply chain officers, CSCOs) e outros profissionais dedicados à cadeia
de suprimentos estão se adaptando a um novo normal — um mundo
onde os desafios da cadeia de suprimentos são um assunto no noticiário
noturno e parece não haver fim para possíveis disrupções futuras.
Entretanto, este momento também apresenta uma oportunidade única
de reimaginar o que as cadeias de suprimentos podem ser e como elas
podem sustentar um negócio que se transforma rapidamente.
Os desafios sem precedentes dos últimos anos têm pressionado as cadeias
de suprimentos que já estavam enfraquecidas por décadas de otimização
visando a redução de custos. Ao contrário das cadeias de suprimentos
verticalmente integradas do passado, as cadeias de suprimentos modernas
deveriam unir centenas de fornecedores de primeira linha e milhares de
fornecedores em geral, entregando as mercadorias no momento certo
de uma forma eficiente, segura, confiável e barata.
As empresas chegaram a esta situação gradualmente. Nos anos 1980
e 1990, a ascensão do livre comércio global levou ao surgimento das
primeiras cadeias de suprimentos globais verdadeiramente integradas.
A capacidade de aproveitar mão de obra nova e barata – combinada com
preços de energia historicamente baixos – deu origem a cadeias
de suprimentos incrivelmente complexas e de longa distância.
O surgimento paralelo de sistemas de planejamento de recursos
empresariais (ERP) globais permitiu às grandes empresas operar
essas cadeias de suprimentos com confiança. Durante anos, a demanda
e a oferta permaneceram em grande parte dentro de padrões previsíveis.
A crise financeira de 2008 trouxe o primeiro grande choque do lado da
demanda, mas as cadeias de suprimentos conseguiram se recuperar
sem grandes dificuldades. Após a Grande Recessão, as pressões
econômicas levaram as cadeias de suprimentos a serem ainda mais
enxutas e a terem custos mais baixos. Então, a pandemia da COVID-19
e outros eventos no início da década de 2020 foram quase a combinação
perfeita de fatores para desorganizar a cadeia de suprimentos moderna.

Custo acelerado como porcentagem do custo total de logística
e armazenagem

Tempo do ciclo de conversão de caixa em dias

Custos de gerenciamento da cadeia de suprimentos como porcentagem da receita

Figura 1. KPIs de desempenho da cadeia de suprimentos ao
longo da década até 2019

Ficou impossível ignorar as fraquezas desenvolvidas ao longo de
40 anos de evolução. Com menos redundância, pequenas disrupções
ou desajustes de oferta e demanda causaram oscilação — o efeito
chicote que começa pequeno e aumenta em gravidade. Com cadeias
de suprimentos mais extensas e complexas, era mais fácil perder
a noção de onde os materiais estão, mais difícil conhecer os detalhes
de todos os seus fornecedores, e mais difícil mudar sua abordagem em
resposta às condições em constante mudança. Este tipo de cadeia de
suprimentos tem se mostrado frágil e inflexível diante de disrupções,
tais como as provocadas pela pandemia, escassez de mão de obra,
inflação, flutuações cambiais ou instabilidade geopolítica.
A Figura 1 mostra que essas fraquezas já eram aparentes nos anos
2010. No final daquela década, o tempo do ciclo de conversão de caixa
e o custo como porcentagem da receita estavam ambos aumentando,
mesmo quando os custos acelerados dispararam.1 Para ter sucesso no
futuro, as empresas em todos os lugares devem ir além da mentalidade
voltada para o custo e considerar como suas cadeias de suprimentos
podem proporcionar vantagens estratégicas e tecnológicas.
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Os primeiros a adotar a transformação da cadeia de suprimentos digital,
tais como Apple, Amazon, Target e Walmart, enfrentaram o desafio
e saltaram à frente da concorrência. Eles mostraram que a próxima
geração de profissionais da cadeia de suprimentos precisará adotar
várias mentalidades inovadoras:
• Mudança do foco de uma otimização pura dos custos para a entrega
de melhores experiências aos clientes e estímulo do crescimento
• Eliminação de silos de dados para otimizar o desempenho de ponta
a ponta dentro de cada cadeia e por meio de um ecossistema mais
amplo da cadeia de suprimentos
• Utilização das infraestruturas de dados da cadeia de suprimentos
conectada para trabalhar com informações quase em tempo real
• Utilização de análise, aprendizado de máquina e IA para olhar para
o futuro e gerenciar cadeias de suprimentos de forma preditiva
e proativa
Juntas, essas novas tecnologias e formas de pensar as cadeias de
suprimentos irão diferenciar as empresas líderes e proporcionar
resultados comerciais superiores.

As futuras cadeias
de suprimentos
fomentam a resiliência
e a sustentabilidade

As cadeias de suprimentos da próxima geração não apenas
levarão as matérias-primas de forma eficiente daqui para
ali — elas sustentarão operações comerciais verdadeiramente
resilientes e sustentáveis.
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A recente crise na cadeia de suprimentos deixou claro que não
basta mais buscar o menor custo e o serviço de qualidade suficiente.
Ao implementar tecnologias mais inteligentes e integrar várias fontes de
dados, você compreende melhor sua cadeia de suprimentos em tempo
real e pode adaptá-la, com agilidade, a disrupções reais e esperadas.
Com melhor desempenho e adaptabilidade, a cadeia de suprimentos
pode proporcionar resiliência e sustentabilidade ao mesmo tempo.
Com a estratégia e o suporte adequados, sua cadeia de suprimentos
pode se tornar um fluxo de trabalho inteligente e responsivo, para criar
novas formas de fazer negócios e gerar vantagens únicas para sua
empresa.
Isto já está acontecendo amplamente no espaço B2C, onde empresas
líderes estão utilizando cadeias de suprimentos aprimoradas para
proporcionar experiências diferenciadas aos seus clientes. A eficiência
é importante, mas igualmente importante é a fluidez das transações sem
atritos que elas viabilizam. Os consumidores recebem recomendações
personalizadas. Os pedidos são processados e enviados de forma
eficiente. O status do pedido está sempre visível, e se algo der errado
há opções fáceis de correção.
Compare essa experiência com a típica transação da cadeia de
suprimentos B2B e a diferença é gritante. É comum ter pouca
visibilidade da localização de uma remessa, de quando ela chegará
ou até mesmo do que ela contém. As opções de correção podem
ser escassas. A comunicação é lenta. Clientes B2B perceberam
isso. Dada a experiência que têm como consumidores privados, eles
esperam mais. E isso, na verdade, é uma boa notícia: Os operadores
de cadeias de suprimentos B2B têm uma enorme oportunidade de se
diferenciar e obter vantagens significativas, utilizando novas cadeias de
suprimentos para sustentar uma experiência personalizada e do tipo
B2C para clientes B2B. Mesmo os esforços rudimentares de melhoria
da experiência do cliente trazem retornos mensuráveis, tais como uma
melhoria de 18 pontos na classificação NPS e um aumento de quase
6% na receita de vendas.2
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Esta ênfase em um melhor desempenho B2B vem junto com um
novo e bem-vindo foco em operações sustentáveis. Dois terços
das empresas estão adotando a sustentabilidade como um valor
fundamental do negócio, e as empresas da Fortune 500 dos EUA já
estão dispostas a investir 22 bilhões de dólares por ano em iniciativas
de sustentabilidade.3 O desejo de sustentabilidade está claramente
presente. No entanto, empresas diferentes ou diferentes partes de
uma empresa podem buscar a sustentabilidade de diversas maneiras.
Às vezes a sustentabilidade se refere a metas ambientais pontuais,
tais como a emissão de menos CO2 ou outros poluentes. Isto
é importante, dado que as cadeias de suprimentos podem ser
responsáveis por mais de 90% das emissões de uma corporação
média.4 No entanto, a sustentabilidade pode e deve envolver mais
do que simplesmente a redução das emissões. Por exemplo:
• Limitação do uso de recursos físicos como combustível
ou embalagem
• Implementação de políticas ambientais, sociais
e de governança (ESG) robustas
• Melhoria das métricas como a qualidade
do ar, da água e biodiversidade
• Comprometimento com o bem-estar dos funcionários
no longo prazo
Juntos, os objetivos de estabilidade de preços, maior resiliência, novas
funcionalidades e melhores métricas de sustentabilidade podem parecer
incompatíveis. Mas não são. A solução é usar dados integrados para
modernizar e finalmente transformar as cadeias de suprimentos.

Transformação por meio
da modernização das
tecnologias e aplicações
da cadeia de suprimentos

As empresas do ranking Fortune
500 dos EUA já estão dispostas
a investir US$ 22 bilhões por ano
em iniciativas de sustentabilidade.3

Para alcançar metas variadas e desafiadoras, os profissionais da
cadeia de suprimentos precisam incorporar novos usos de dados,
instrumentação e aplicações, começando com um novo entendimento
da estratégia da cadeia de suprimentos. Quase três quartos dos CSCOs
já compreendem o valor estratégico dos dados e procuram integrar
dados de múltiplas fontes para embasar suas decisões.3 No entanto,
compreender o valor dos dados e realmente obter esse valor são
duas coisas diferentes. Para alcançar resultados significativos a partir
de dados integrados, a transformação deve ser liderada pela equipe
executiva e apoiada pela TI apropriada.
O processo de transformação deve começar com uma visão
ampla do que a cadeia de suprimentos pode realizar, trabalhando
retrospectivamente a partir das necessidades atuais e futuras do cliente
e utilizando o pensamento de design e um método de cocriação para
trabalhar com parceiros e desenvolver em conjunto novas soluções
para atender a essas necessidades.

Implemente nuvem híbrida
A modernização de sua infraestrutura para incluir nuvem híbrida
é muitas vezes um primeiro passo essencial para qualquer nova
solução de cadeia de suprimentos. As empresas de hoje provavelmente
cresceram por meio de parcerias, fusões e aquisições, resultando em
sistemas e dados complexos e armazenados em silos. Na realidade,
“60% dos líderes empresariais com responsabilidade pelos dados em
sua organização descrevem os silos de dados como uma das principais
barreiras para melhor capturar, analisar e agir com base nesses dados”.5
Em um ambiente de silos, os dados limitam-se a apontar soluções
e planilhas e “representam um obstáculo para o rastreamento de
camadas da cadeia de suprimentos”.6
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Como resultado, não há apenas uma única verdade para a organização,
e é comum ter dados incompletos, imprecisos, desatualizados ou
inválidos. Quando isto acontece, surgem processos de exceção na
medida em que os funcionários trabalham fora dos sistemas principais,
tentando desesperadamente fazer seu trabalho usando qualquer dado
que puderem encontrar. Esse tipo de situação é nociva para
o funcionamento harmonioso da cadeia de suprimentos. Talvez seja
por isso que 74% dos CSCOs dizem que a integração de nuvem híbrida
é crucial para acelerar e permitir a transformação digital das cadeias
de suprimentos.3
A infraestrutura de nuvem híbrida pode resolver o problema dos silos
de dados. Ela conecta todo o conjunto de ferramentas para transformar
a cadeia de suprimentos, reunindo informações para acessibilidade de
dados em tempo real, fluxos de trabalho ágeis e resilientes, automação,
simulação de cenários e muito mais.3 As organizações já fizeram ao
longo da história um trabalho incrível com a otimização do desempenho
da cadeia de suprimentos em silos, mas se você quer uma cadeia de
suprimentos eficaz, integrada e sustentável de ponta a ponta hoje, as
várias tecnologias e ferramentas precisam se comunicar umas com
as outras para gerar um quadro geral das operações da cadeia de
suprimentos, tanto dentro quanto fora de sua organização. A nuvem
híbrida é o que viabiliza esse intercâmbio de dados, sendo infinitamente
escalável, com segurança e resiliência robustas contra ameaças
geográficas. Uma plataforma de nuvem híbrida conecta diferentes
recursos e ferramentas de dados de diferentes fornecedores, permitindo
que você escolha as melhores soluções que existem, onde quer que os
dados estejam localizados.

Compatível com os melhores aplicativos
Na experiência dos especialistas da IBM Consulting™, muitas operações
da cadeia de suprimentos ainda recorrem muito a processos manuais
e planilhas de cálculo. Estes processos manuais não são escaláveis,
repetíveis, automatizáveis ou facilmente transferíveis para outra pessoa.
Organizações bem-sucedidas precisam mudar essa base. Em vez de
usar uma única ferramenta como o Microsoft Excel para rastrear
e gerenciar dados para cada função, eles deveriam implementar
ferramentas adequadas para melhorar e automatizar cada processo.
Estas ferramentas podem incluir:
• Ferramentas de cadeia de suprimentos líderes da indústria para
necessidades específicas, como design de processos, gerenciamento
de relacionamento com o cliente, gerenciamento de dados de risco,
logística e armazenagem
• Ferramentas de busca e descoberta de linguagem natural como
o IBM Watson® Assistant
• Ferramentas de visualização e de mineração de processos para
analisar como eles são executados no SAP, Oracle ou outro ERP
• Soluções personalizadas desenvolvidas e implementadas na empresa
ao longo do tempo, de preferência na nuvem e fora dos principais
sistemas ERP
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Há dois pontos importantes a considerar com relação a essas ferramentas
e suas capacidades. Primeiro, muitas das ferramentas incluem recursos
automatizados para facilitar a coleta e análise de dados. Por exemplo, um
monitor de risco automatizado pode rastrear a rede de fornecedores para
identificar riscos e interrupções, bem como sugerir ações proativas de
mitigação. Porém, a simples mudança de uma planilha personalizada para
uma ferramenta padrão da indústria traz enormes benefícios em termos
de capacidade, mesmo que a ferramenta em si não seja literalmente
automatizada. Toda vez que você puder remover um processo de exceção
personalizado e mover vários profissionais para a mesma ferramenta,
você reduz o trabalho manual e aumenta a repetibilidade e eficiência.

Torne seu ERP adequado ao seu propósito
Quando usa uma abordagem de nuvem híbrida, você não precisará
mudar seus sistemas ERP necessariamente, mas poderá integrar
dados de todos os seus sistemas para aceitar novos caminhos para
análise e otimização. Essa integração de dados, por si só, traz benefícios
tangíveis. Por exemplo, quando uma empresa química global otimizou
seus fluxos de trabalho de purchase-to-pay (da compra ao pagamento
ou P2P), eles liberaram 50 milhões de dólares em capital de giro
e conseguiram efetuar pagamentos antecipados aos fornecedores.3
A modernização também é uma boa oportunidade para rever
e atualizar suas ferramentas de ERP do SAP ou Oracle e mudar
para uma arquitetura moderna de ERP na nuvem. A modernização
oferece uma oportunidade de repensar seus requisitos e redesenhar
os processos, muitas vezes reduzindo a complexidade e o custo.
Colocando todos os seus sistemas em uma nuvem híbrida, você
poderá combinar a inteligência interna de suas operações — como
dados de sistemas transacionais e históricos — com a inteligência
externa baseada em dados, como as condições de risco e o sentimento
do consumidor. Ao buscar insights integrados, você pode repensar suas
ofertas de experiência do cliente e remodelar sua cadeia de suprimentos
para atendê-las.
Ao modernizar sua infraestrutura de TI e as aplicações que suportam as
operações da cadeia de suprimentos, você habilita uma transformação
completa das suas funcionalidades para se alinharem com uma
estratégia holística da cadeia.

Libere o poder
exponencial da nuvem,
dos dados e da IA

As organizações B2B que imitarem primeiro a experiência
do cliente B2C terão uma profunda vantagem competitiva.
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A infraestrutura da nuvem híbrida oferece a base e o ambiente de
dados integrado necessário para aplicar tecnologias exponenciais
transformadoras aos problemas da sua cadeia de suprimentos.
As cadeias de suprimentos são um fluxo de trabalho e, como tal, podem
ser feitas de forma mais instrumentalizada, interconectada e inteligente.
Muitas tecnologias, tais como dados da Internet of Things (IoT), dados
geoespaciais, análises de dados e IA, já demonstraram seu valor em
outras áreas de negócios e também deveriam ser aplicadas às operações
da cadeia de suprimentos. Quando implementadas em paralelo,
estas tecnologias se baseiam nos pontos fortes umas das outras,
oferecendo melhorias exponenciais para a experiência geral da cadeia
de suprimentos. Vamos considerar dois casos em que se vê claramente
os pontos fortes combinados de múltiplas tecnologias: o gêmeo digital
e o enriquecimento da IA.

Aumente a visibilidade da cadeia de
suprimentos com um gêmeo digital
Um modelo digital duplo visualiza e simula em tempo real as
atividades da própria cadeia de suprimentos da empresa, bem como
de fornecedores upstream e clientes downstream. Ele consegue isso
incorporando diversas fontes de dados, tais como instrumentação
de IoT, rastreamento meteorológico e geoespacial junto com ERP
e dados transacionais. Quando associado a uma torre de controle —um
dashboard personalizado de dados, métricas e eventos para toda
a cadeia de suprimentos — este modelo oferece visibilidade e poder
de transformação sem precedentes. Com um gêmeo digital, você pode
ver a atividade em tempo real nos pedidos, remessas e entregas; ser
proativo na orquestração dessa atividade; e até mesmo simular as
consequências das mudanças propostas antes de implementá-las.
Assim, um gêmeo digital oferece muitos benefícios para melhorar as
operações da cadeia de suprimentos. Para citar alguns exemplos:
• Um operador de telecomunicações poderia usar o rastreamento
geoespacial para saber a localização precisa de equipamentos
multimilionários de manutenção de campo, alocando-os conforme
necessário ou mesmo posicionando-os onde provavelmente serão
necessários antes dos eventos meteorológicos.
• Ao relacionar a marcação geoespacial com dados meteorológicos
e insumos logísticos, uma empresa farmacêutica conseguiu
monitorar o controle de qualidade das remessas de vacinas e prever
situações potencialmente perigosas em que as remessas sofreriam
atrasos em áreas mais quentes. Sensores IoT cruzados e marcação
podem fornecer provas das condições da cadeia fria durante todo
o transporte.
• Um OEM de eletrônicos poderia usar um gêmeo digital para
administrar previsivelmente as remessas de fábricas remotas
por meio da entrega aos clientes em qualquer parte do planeta.
Algoritmos de previsão incorporados poderiam identificar desvios
em tempo real das entregas previstas, alertando as pessoas
responsáveis a tomar medidas corretivas que são invisíveis para os
clientes. O resultado é uma experiência aprimorada para o cliente
sem custos desnecessários de agilização.
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Aproveite a IA para enriquecer insights
O gêmeo digital é um exemplo da melhoria da funcionalidade
e flexibilidade alcançada com uma base de dados da cadeia de
suprimentos integrada, automatizada e visível. Uma vez que
essa base esteja estabelecida, uma camada de IA pode expandir
exponencialmente o potencial de praticamente todas as melhorias,
desde a previsão da demanda até a logística, armazenagem e busca.
Em sua essência, um sistema de IA monitora e integra tanto
conjuntos de dados tradicionais, como padrões históricos e números
de inventário e vendas, quanto conjuntos de dados não tradicionais,
como documentos escritos, dados meteorológicos e notícias.
Em seguida, ele treina algoritmos para fazer associações entre pontos
de dados inesperados e não vistos, e trazer à tona uma visão valiosa que
corresponda à sua necessidade atual. Mais uma vez, as melhorias mais
relevantes serão exclusivas das circunstâncias de sua organização, mas
aqui estão alguns exemplos de enriquecimento impulsionado pela IA
que proporcionam grande valor às cadeias de suprimentos:
Detecção e previsão da demanda
Um modelo de IA pode ingerir múltiplas fontes de dados tradicionais
e não tradicionais, tais como dados demográficos, eventos locais,
padrões meteorológicos e de pedidos, e prever como a demanda está
evoluindo em tempo quase real na escala de horas a dias. Os insights
orientados pela IA também podem prever a demanda com altos níveis
de precisão com base em tendências que podem não ser aparentes para
os consumidores individuais. Por exemplo, as previsões de temperatura
ambiente, eventos comunitários e promoções correlacionam-se muito
bem com a demanda de produtos de compra por impulso, como bebidas
gaseificadas. Uma melhor previsão permite à sua empresa atender mais
adequadamente à demanda do consumidor no nível local, levando a uma
maior fidelização e receita.
Planejamento inteligente e mitigação de riscos
Os insights preditivos capacitam as empresas a tomar decisões
em tempo quase real em resposta aos eventos. Esta capacidade
tradicionalmente não tem sido cultivada nas operações da cadeia
de suprimentos porque não havia os dados necessários e capacidade de
entender esses dados. Mas hoje, com os gêmeos digitais da cadeia
de suprimentos, a IA pode monitorar a ocorrência em tempo real de
eventos disruptivos e usar algoritmos preditivos para melhor administrar
os impactos das disrupções. O pessoal da cadeia de suprimentos pode
assumir um papel muito mais proativo na mitigação de riscos, e permitir
que a gerência construa políticas que incentivem e recompensem
a agilidade.

Benefícios comerciais de uma transformação
da cadeia de suprimentos

↑95%
de aumento da eficiência na
resolução de desafios persistentes10

↑40%
de aumento na precisão das
previsões de demanda9

↑44%
de melhoria na utilização dos ativos9

↓10%
de redução nos custos estruturais10

Interação em linguagem natural
Uma ferramenta de pesquisa de IA equipada com linguagem natural pode
extrair conhecimentos de conjuntos de dados grandes e aparentemente
desconectados. Por exemplo, você pode perguntar: “Este aeroporto
em particular está fechado. Quais são as implicações?” A ferramenta
retornará com informações sobre quais fornecedores e remessas de
fornecedores transitam por aquele aeroporto, e analisará quais produtos
são afetados e quais pedidos pendentes serão impactados. Obter um
panorama tão integrado das consequências de uma disrupção eliminaria
a latência de resposta e daria à sua empresa uma melhor chance de atingir
seus objetivos de atendimento ao cliente, sem custos adicionais.
As funcionalidades de IA estão cada vez mais disponíveis como
motores pré-fabricados que podem ser treinados em vez de precisarem
ser reescritos. Por exemplo, a IBM desenvolveu uma solução de
detecção da demanda que combina diferentes conjuntos de dados,
incluindo dados meteorológicos proprietários. Esta solução substitui
a tradicional previsão de demanda mensal por uma previsão de resposta
atualizada semanal ou diária. Além disso, esta solução pode ser
implementada em três a seis semanas tanto para funções B2C
quanto B2B.
Como os modelos de IA podem ser treinados e replicados, os
processos impulsionados por IA podem ser rapidamente escalados.
Portanto, ao aplicar a análise de processos habilitados para IA em
nove áreas de processo em cinco sistemas, um produtor mundial de
petróleo e gás projetou e reconfigurou seus processos de gerenciamento
de ativos empresariais. Isto permitiu que a empresa transformasse
e modernizasse sua carteira e suas capacidades de gerenciamento
de ativos e investimentos enquanto harmonizava os processos
a nível mundial.3

Aumente ao mesmo tempo a resiliência,
a segurança e a sustentabilidade
A estrutura dos dados e o conjunto de aplicações modernizadas
que ela suporta podem gerar melhorias, tais como o gêmeo digital
e o enriquecimento com IA. No entanto, o que realmente afeta o resultado
final de sua organização é a melhoria das qualidades organizacionais, tais
como a resiliência da cadeia de fornecimento, o risco negativo,
a segurança da TI e a sustentabilidade organizacional.
A qualidade comum que favorece melhorias em todas
essas áreas é a transformação digital: o processo contínuo de
adaptação à mudança das circunstâncias comerciais por meio da
aplicação inteligente de tecnologias integradas. O modo como elas
se aplicam às suas cadeias de suprimentos será específico para
cada caso, mas aqui estão alguns exemplos para inspirar suas
considerações sobre as possibilidades.
73% dos CSCOs entendem o valor estratégico dos dados.3
60% dos líderes empresariais com responsabilidade sobre
os dados descrevem os silos de dados como uma das
principais barreiras.5
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Funcionalidade e flexibilidade aperfeiçoadas dependem
da criação de um ambiente de dados verdadeiramente
integrado.

Ao integrar diversas fontes de dados
e aplicar a IA, a transformação
da cadeia de suprimentos da IBM
gerou uma eficiência 95% maior na
resolução de desafios persistentes
na cadeia de suprimentos.10
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Operações resilientes da cadeia de suprimentos estão entre os principais
desejos de todo profissional. Em uma pesquisa recente de executivos
seniores da cadeia de suprimentos e de compras dos EUA e da Europa, dois
terços relataram uma queda da receita entre 6% e 20% devido a disrupções
na cadeia de suprimentos.7Felizmente, cerca de metade dos profissionais
da cadeia de suprimentos já estão começando a adotar tecnologias para
atender a essas necessidades.8 Esta adoção pode tomar diferentes formas,
dependendo dos desafios típicos enfrentados nos diferentes setores.
Por exemplo:
• As empresas farmacêuticas e de ciências biológicas estão
respondendo à ameaça de perda de receita devido a disrupções no
fornecimento, digitalizando rapidamente as operações, reduzindo
o prazo de lançamento no mercado e introduzindo iniciativas para
risco e resiliência.
• As empresas de bens de consumo embalados e as empresas directto-factory estão respondendo aos aumentos dos custos de insumos
e à expansão do comércio eletrônico, investindo na visibilidade dos
estoques, na detecção da demanda e na previsão dessa demanda.
• As indústrias e empresas de manufatura estão tentando alinhar
a produção à demanda, melhorando seu mix de unidades em
estoque (SKU) e voltando-se às cadeias de suprimentos
orientadas pela demanda.

Em todos os setores, as transformações da cadeia de suprimentos têm
o potencial de aumentar a resiliência, com o incremento da rentabilidade
do resultado final e registro de melhorias tais como 44% de melhor
utilização dos ativos e 40% mais precisão nas previsões de demanda.9
Além desses benefícios operacionais, o aprimoramento da estrutura dos
dados, a modernização das aplicações e o aumento da visibilidade da
cadeia de suprimentos podem reduzir o risco de violações de segurança.
Quando as conexões entre TI e sistemas de tecnologia operacional (OT)
são bem compreendidas e uma única fonte de verdade está disponível
para todos os usuários, o ambiente de dados unificado reduz maciçamente
as vulnerabilidades de segurança. Ademais, a utilização de aplicações
baseadas na nuvem, provenientes de fornecedores consagrados, oferece
uma segurança mais robusta do que as aplicações tradicionais nas
próprias instalações. Uma cadeia de suprimentos de software fraca,
por exemplo, pode impactar negativamente a segurança da empresa,
especialmente agora que mais trabalhadores remotos acessam aplicações
empresariais. Conexões desconhecidas e processos de exceção
generalizados são um grande desafio para os profissionais de segurança,
e a sua redução é quase sempre um benefício líquido de segurança.
Além disso, a capacidade de simular mudanças na tecnologia da cadeia de
suprimentos antes de aplicá-las à cadeia de suprimentos do ambiente
de produção é uma oportunidade valiosa para identificar e corrigir
falhas de segurança antes que elas ocorram.
E as mesmas bases tecnológicas que melhoram a resiliência
e a segurança também contribuem para alcançar as metas de
sustentabilidade, tanto no nível micro quanto macro.
Como uma melhoria direta, você pode aplicar ferramentas de
IA para ajudar a otimizar métricas como quilômetros percorridos
ou horas de trabalho necessárias para uma determinada remessa.
Mas com a visualização e simulação em tempo real você tem novos
e surpreendentes caminhos para melhorar a sustentabilidade.
Por exemplo, você poderia identificar um fornecedor que adota
práticas prejudiciais de mineração e tomar uma decisão estratégica
para não adquirir mais daquela fonte. Você poderia associar datas de
vencimento de produtos com pedidos em trânsito, ajudando a utilizar
primeiro o estoque mais antigo e reduzindo as taxas de desperdício.
Ou você também poderia prever os próximos surtos de demanda por
produtos, permitindo que você despache de modo mais sustentável,
por ferrovia, em vez de fretes aéreos urgentes. Os resultados
comprovam isso: As empresas que transformaram suas cadeias de
suprimentos experimentaram uma redução de 32% nas emissões de CO2
e uma redução de 18% no desperdício de materiais.9
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A melhoria fundamental que contribui para alcançar todos esses
objetivos é uma melhor compreensão das entradas e externalidades da
cadeia de suprimentos. Os inputs são complexos, abrangendo matériasprimas, horas de trabalho, recursos computacionais, financiamento
e muito mais. Mas os fatores externos são ainda mais complexos —
não apenas os resultados da cadeia de suprimentos, mas também
consequências mais remotas, tais como poluição ou desempenho
fraco do setor da saúde devido à escassez de medicamentos causados
por falhas na cadeia de suprimentos. Este entendimento em camadas
decorre de uma melhor visibilidade e permite um melhor planejamento.
Quando você compreende a fonte de atritos na cadeia de suprimentos,
essa compreensão pode orientar possíveis respostas que irão melhorar
as operações e satisfazer seus clientes. Como a IBM demonstrou em
sua própria cadeia de suprimentos, você pode atingir estes objetivos por
meio de uma melhor instrumentação, integração de dados, análise de
dados, tecnologias preditivas e modelagem digital em tempo real das
atividades da cadeia de suprimentos.

Transformando a cadeia de
suprimentos da IBM
A própria cadeia global de suprimentos10 para o hardware IBM
Systems inclui instalações e recursos estratégicos em todo o mundo.
Juntos, eles atendem a centenas de milhares de entregas aos clientes,
bem como às necessidades contínuas de serviço e manutenção da
rede. A equipe da cadeia de suprimentos da IBM implementou a IA
para prever e identificar disrupções e prescrever as melhores ações para
otimizar a produção, o custo e a qualidade. A equipe também integrou
sensores de IoT para rastreamento preciso em tempo real e outras
tecnologias, como automação, insights visuais, realidade aumentada,
IBM Blockchain™ e computação de borda. O fluxo de trabalho da nova
cadeia de suprimentos está melhor preparado para um mundo em que
os distúrbios significativos são mais comuns.
A transformação da cadeia de suprimentos resultou em:
• Redução do tempo de mitigação das disrupções de dias para horas
• Eficiência 95% maior na resolução de desafios persistentes na
cadeia de suprimentos
• Redução de 10% nos custos estruturais da cadeia de suprimentos

Desenvolva uma nova
geração de talentos em
cadeia de suprimentos
A transformação nas operações da cadeia de suprimentos baseia-se
em várias tecnologias-chave, incluindo infraestrutura de nuvem híbrida,
automação, modelagem digital e IA. Entretanto, todas essas tecnologias
dependem de uma força de trabalho comprometida e capacitada.

73% dos CSCOs compreendem
o valor estratégico dos dados
e procuram integrar dados de
múltiplas fontes para informar
suas decisões,3 no entanto,
“60% dos líderes empresariais com
responsabilidade sobre os dados
em sua organização descrevem
os silos de dados como uma das
principais barreiras para melhor
capturar, analisar e agir sobre
esses dados”.5

A estratégia da nova cadeia de suprimentos integrada capacita as pessoas
a mudar a forma como trabalham. Redesenhar processos significa que você
pode acrescentar automação, fornecer insights e enriquecer com IA para
ajudar as pessoas a serem mais proativas, para responder a sinais no curso
de seu trabalho ao invés de precisar seguir procedimentos desatualizados.
A automação e a inteligência aumentada podem deixar as pessoas mais
animadas e recalibrar o papel de um profissional da cadeia de suprimentos,
pois reduzem enormemente o trabalho com transações e exigem um foco nas
decisões proativas que realmente promovem um desempenho diferenciado.
A adoção de ferramentas adequadas não só torna os fluxos de trabalho
internos mais eficientes, mas satisfaz as expectativas dos nativos digitais
talentosos que querem trabalhar com ferramentas e dados modernos, em
vez de resolver um processo legado. Além disso, as tecnologias integradas
oferecem uma solução para o problema da retenção do conhecimento.
À medida que uma geração de profissionais da cadeia de suprimentos deixa
a força de trabalho, sua inestimável experiência pode se perder. Entretanto,
as ferramentas de IA podem ingerir e compreender documentos e gravações
históricas em linguagem natural. Isto captura o conhecimento e a experiência
institucionais, e proporciona até mesmo um mecanismo para aflorar
rapidamente a experiência relevante em resposta a eventos incomuns.
E, por último, o papel das cadeias de suprimentos na promoção das
prioridades da ESG tem o potencial de ser inspirador para uma nova geração
de profissionais talentosos. Em vez de ser simplesmente um “nivelamento
por baixo” onde a minimização dos gastos é o único KPI, uma carreira
na cadeia de suprimentos pode agora ser a pedra angular da missão
de uma organização de promover objetivos sociais que valham a pena.
Uma cadeia de suprimentos transformada é a solução se você quer avançar
na sustentabilidade, aumentar a eficiência, antecipar tendências sociais
emergentes, descartar fornecedores problemáticos, ou buscar materiais
de parceiros preferenciais.

15

Embarque em um mundo
ágil de transformações
incessantes

Uma melhor compreensão das operações em tempo real
ajuda a prevenir problemas, responder com agilidade
e apoiar novos modelos de negócios.
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O mundo está entrando em uma nova era de transformação da
cadeia de suprimentos que envolverá um amplo investimento em
novas tecnologias e processos. As crises do início da década de 2020
reforçaram a questão, mas também revelaram a rapidez com que as
tecnologias exponenciais podem transformar radicalmente e impulsionar
as cadeias de suprimentos tradicionais. Os investimentos nessas
tecnologias permitirão melhorias que vão muito além das simples
métricas de eficiência do lead time e da entrega de componentes.
Por exemplo, eles podem ajudar a melhorar a rede de fornecedores
e apoiar novos modelos de negócios mais ágeis.

Crie uma rede melhor de fornecedores
Uma cadeia de suprimentos transformada pode exercer um impacto
benéfico em toda a rede de fornecedores. Melhore o desempenho de
sua própria organização na cadeia de suprimentos como o primeiro nível
de progresso. O próximo nível implica construir relações com certos
fornecedores-chave, integrando sistemas em padrões comuns para
tornar a detecção da demanda e o atendimento dos pedidos menos
trabalhosos e mais eficientes. 26% dos CSCOs já estão planejando fazer
isso até 2025.3 Este modelo se aproxima dos benefícios das antigas
cadeias de suprimentos verticalmente integradas, mas sem realmente
exigir a propriedade única de todos os fornecedores. Ao contrário,
integra múltiplas cadeias de suprimentos em torno de um conjunto
comum de melhores práticas.

Suporte a novos modelos de negócios
As transformações da cadeia de suprimentos permitem novos modelos
de negócios que dependem de uma detecção precisa da demanda e de
um suporte contínuo aos produtos. Os modelos de produto como serviço
(as-a-service) ampliam os limites do conceito tradicional de cadeia de
suprimentos. Em vez de simplesmente produzir um produto, entregar
ao consumidor e ser remunerado por ele, os modelos de negócio como
serviço mantêm uma relação contínua com o consumidor e prestam
os serviços necessários com base no monitoramento do uso. Portanto,
quando o consumidor precisa de um item de reposição ou manutenção
em equipamentos essenciais, o fornecedor original deve estar pronto
para fornecê-lo imediatamente. Para isso, o fornecedor deve integrar
dados sobre o uso, condições de campo e muito mais para poder prever
a demanda e cumprir as obrigações em andamento. Um gêmeo digital
é essencial para integrar este nível de serviço e apoiar a visibilidade nas
cadeias de suprimentos.
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O equipamento como serviço e o dispositivo como serviço são
exemplos recentes fundamentais de inovação comercial possível graças
a um melhor desempenho da cadeia de suprimentos. É impossível prever
cada inovação dos negócios nos próximos anos, mas é provável que
o cenário futuro da cadeia de suprimentos seja muito diferente do
que é hoje. Dado o provável ritmo de inovação e disrupção, a estratégia
essencial deve ser a adoção de uma transformação ininterrupta.
A transformação é uma mentalidade a ser adotada, não um programa
a ser executado. E sejam quais forem os desafios futuros, é certo que
cadeias de suprimentos eficientes e inteligentes serão essenciais
para enfrentá-los. No futuro, terão mais sorte os líderes da cadeia
de suprimentos que adotarem esses novos paradigmas e cultivarem
a agilidade necessária para responder a eventos imprevisíveis.

Escolha a parceria certa
para o sucesso

Mesmo que as estratégias, táticas e ferramentas para transformação da
cadeia de suprimentos sejam amplamente aplicáveis, as opções e os
passos que você precisará dar são específicos para sua organização.

Próximos passos
Se quiser saber mais sobre como transformar
sua cadeia de suprimentos e criar práticas
comerciais mais resilientes, ágeis, sustentáveis
e competitivas, visite nosso site hoje mesmo:
https://www.ibm.com/br-pt/services/supply-chain
Agende uma conversa com um
especialista para discutir os desafios de
sua cadeia de suprimentos pessoalmente.
https://www.ibm.com/br-pt/services/supplychain?schedulerform=
Junte-se a mais de 4.500 empresas
que inovaram, transformaram e ampliaram seus
negócios com um envolvimento do IBM Garage:
https://www.ibm.com/br-pt/garage
Assine a news IBM Expert View para
obter uma visão das tendências emergentes
nos negócios e na tecnologia:
https://www.ibm.com/account/reg/br-pt/
signup?formid=news-urx-51525
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Para uma transformação bem-sucedida da cadeia de suprimentos, as
empresas precisam de um parceiro que possa atender a todas essas
exigências de ponta a ponta, não apenas estabelecendo a estratégia
correta, mas tornando-a realidade ao seu lado. Um parceiro ideal deve
ser capaz de ligar os pontos na cadeia de suprimentos, desde a oferta
até a demanda e o atendimento. Este parceiro também deve contribuir
com profunda experiência na indústria e compreender a tecnologia,
dados, análises, implementação e terceirização. Por exemplo, a IBM
Consulting oferece:
• Um compromisso com tecnologias abertas, o que significa que
trabalhamos com os melhores hiperescaladores da categoria, ISVs,
tecnologias e plataformas que se adaptam às necessidades do
seu negócio
• Organização e compromisso com os clientes: as equipes são
personalizadas para o que você precisar, independentemente
da tecnologia, setor ou localização
• Liderança em estratégia para modelos de negócios emergentes
e transformação do back-office
• Desenvolvimento de talentos e competências para formas de
trabalho transformadas e ágeis
• Um modelo comprovado para a solução colaborativa de problemas:
o método IBM Garage™
• Experiência dos especialistas internos da própria IBM na cadeia de
suprimentos, que supervisionaram uma transformação da própria
cadeia de suprimentos da IBM para o negócio de hardware da IBM
Systems, no valor de 10 bilhões de dólares
As transformações da cadeia de suprimentos não servem para todos — os
desafios envolvidos são muito complexos e muito individualizados para isso.
Ao invés disso, os clientes devem trabalhar com um parceiro que criará em
conjunto sua jornada de transformação de forma eficiente e iterativa. É por
isso que a IBM Consulting está organizada para oferecer uma experiência de
ponta a ponta, desde a idealização até a implementação.
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