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Introdução
Estamos em um dos pontos cruciais da história no qual o aumento do
impacto da tecnologia é o suficiente para transformar toda a maneira
de fazer negócios. Assim como o mainframe, o computador pessoal
e a Internet de antigamente, a convergência de novas tecnologias
exponenciais tais como IA, Automação, IOT, Blockchain e 5G tem o
potencial para mudar os modelos de negócios, reinventar os processos
e reimaginar o modo como todos nós trabalhamos. Chamamos isso de
nascimento da Cognitive EnterpriseTM.
Na IBM, vemos empresas apostando na criação
de plataformas de negócios para solidificar
a vantagem competitiva o seu diferencial.
Essas plataformas precisam ser conectadas
digitalmente em grande escala, de fora para
dentro, e completamente capacitadas de
maneira cognitiva, de dentro para fora.
Faz mais de uma década que embarcamos na
jornada da transformação digital “de fora para
dentro”. Conectamos nossas organizações de
forma cada vez mais profunda com clientes
e stakeholders externos, aproveitando
o potencial da internet de conectividade
disseminada e impulsionando esses recursos
“digitais” de forma cada vez mais profunda
em nossos nichos. Essa tendência está agora
começando a ser equiparada à jornada de
transformação cognitiva “de dentro para
fora”, conforme acessamos o potencial
de nossos dados através dessas novas
tecnologias exponenciais. As organizações
estão combinando essas duas forças em uma
nova onda de mudanças verdadeiramente
transformadoras e se estruturando em torno
de plataformas de negócio reimaginadas.
Todas as empresas estão se tornando empresas
de tecnologia e de “plataforma”. Elas estão
criando novas fontes de vantagem competitiva

e que existem em novos ecossistemas abertos
que podem ultrapassar as fronteiras da
indústria. Não se trata da transformação no
limite da organização, nem de um lugar só para
experimentação e provas de conceito. Estamos
em um capítulo de mudanças suficientemente
substanciais para que o coração de nossas
organizações – os processos críticos e as
infraestruturas preexistentes fundamentais –
precise ser reinventado pela aplicação dessas
tecnologias em escala. Essa é a hora de fazer
“grandes apostas”!
As grandes apostas que observamos nossos
clientes fazerem em todo o mundo, e as
plataformas de negócio em que buscam
competir, potencializam três elementos
principais:
— os 80% de dados que ainda residem
dentro dos firewalls de empresas líderes
estabelecidas, frequentemente combinados
com novas fontes de dados externas,1
— a capacidade de inovar através da
tecnologia em torno de workflows centrais
que definem sua diferenciação, e
— a experiência cada vez maior de pessoas
que podem aproveitar os insights que
surgem dos dados, adaptando
o desempenho em todos os workflows.
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Introdução

Conforme construímos a imagem da
Empresa Cognitiva vencedora, observamos
três componentes principais de sucesso
(ver Figura 1):
1. Plataformas de negócios ou formadoras
de mercado
Uma “plataforma de negócios criadora de
mercado” é o componente mais fundamental
para acertar de primeira. Ela é a nova
representação da estratégia de negócios
da organização e o ponto que irá nortear as
prioridades de investimento e iniciativas de
mudança exigidas para a transformação em
direção ao futuro. Chamamos as plataformas de
“criadoras de mercado” porque elas precisam
ser direcionadas, críticas e impactantes,
quer reforcem a posição competitiva dentro
da indústria, criem um novo papel em um
determinado contexto de indústria ou abram
novas oportunidades de mercado entre
indústrias.
Às vezes uma plataforma de negócios de
capacitação interna (por exemplo, gestão
de risco, finanças ou talentos) pode ser
estratégica o suficiente para definir as
prioridades. A escolha de foco da plataforma
e o grau de reforço de investimentos que a
empresa fizer definem, portanto, sua principal
intenção e narrativa para o futuro.
2. Workflows Inteligentes
“Workflows Inteligentes” são os processos
end-to-end ou front-to-back estendidos
que, através da aplicação de tecnologia em
escala, definem a experiência do cliente e os
resultados econômicos como o centro das
novas plataformas de negócio. Precisamos
identificar os workflows mais importantes
e as reservas de valor correspondentes nas
áreas de front, middle e back-office que irão
diferenciar a empresa ou indústria.
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Uma vez que isso seja esclarecido, podemos
aplicar as combinações certas de tecnologia
exponencial, aproveitar o potencial de dados
direcionados e capacitar esses workflows
com aplicativos de última geração em
uma infraestrutura de TI de nuvem híbrida
reinventada. Depois disso, as camadas de
recursos relevantes (ver Figura 1) podem ser
arquitetadas, transicionadas e construídas
a serviço de Plataformas de Negócios e de
Workflows Inteligentes. Juntas, oferecem
enorme potencial de otimização de custos
e realização mais ampla de valor, além de
proteger a empresa para o futuro.
3. Experiência Corporativa e Pessoas
Talvez o componente mais essencial da
Empresa Cognitiva seja o que chamamos
de “Experiência Corporativa e Pessoas”.
Em última instância, apesar de todo o foco
em tecnologia desse novo mundo, é a força
do “componente humano” que envolve e
potencializa essa tecnologia que será o
essencial para uma diferenciação duradoura.
O conceito de “experiência” agora se estende
do cliente para os colaboradores que
atendem o cliente, para a própria empresa
e a todo o ecossistema, para fornecer um
ambiente homogêneo de valor e propósito. O
design centrado em pessoas está se tornando
um aspecto cada vez mais importante de
plataformas de negócios e workflows, bem
como dos sistemas que as estruturam.
A Empresa Cognitiva, portanto, exigirá um
novo tipo de liderança, empoderada por
insights detalhados na área de tecnologia,
novas habilidades e uma nova cultura para
aproveitar esse potencial exponencial. Talvez
os maiores desafios e oportunidades virão da
capacidade de fazer as mudanças necessárias
nos conjuntos de conhecimentos, atitudes e
formas de trabalhar para dar vida a essa visão.

Figura 1:
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As principais dificuldades para a maioria das
organizações que embarcam na jornada para
se tornarem Empresas Cognitivas são (a)
como realmente começar a escalar, (b) quais
veículos de financiamento e de execução
utilizar, e (c) como planejar a complexidade
da mudança.
Esse relatório define nosso ponto de vista,
baseado em diversos exemplos reais de
clientes, das principais áreas de atuação que
precisam ser trabalhadas pelas organizações
para obter resultados expressivos.

5G
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Descrevemos uma mudança generalizada em
tecnologia e negócios e a reconfiguração dos
componentes críticos da empresa. Cumprir
isso exigirá mobilizar todas as partes de nossas
empresas em novas coalizões de patrocinadores
executivos e equipes que trabalham com vários
departamentos. Essa jornada pede parcerias
estratégicas e ecossistemas abertos ampliados.
Ela exige novas abordagens mais ágeis
para cocriação, coexecução e cooperação.
Estamos à beira do próximo período de
uma verdadeira transformação dos negócios
capacitada pela tecnologia. Estamos ansiosos
para começar essa jornada juntos.
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Suncor
Construindo as camadas
de uma Empresa Cognitiva

A Suncor Energy, empresa líder de energia
integrada do Canadá, embarcou na “Suncor
4.0” em maio de 2019, uma transformação
focada em pessoas, capacitada por tecnologia e
baseada em dados, para acelerar e digitalizar a
estratégia da empresa2 , almejando um fluxo de
caixa livre de US$ 1,5 bilhão até 2023.3
A Suncor criou um escritório de Gestão de
Transformação – uma torre de controle para
acelerar as operações, além de começar a criar
soluções desenvolvidas com IA para ajudar a
simplificar análises operacionais complexas.
Essas soluções se tornaram parte importante
do workflow de gerenciamento inteligente de
produção da Suncor, transformando planos de
produção, que antes levavam horas, em minutos.
Para impulsionar uma mudança de patamar
de desempenho e transformar a cultura, a
Suncor colocou a IA para trabalhar construindo
soluções e workflows inteligentes.
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Resultados
Criou um Escritório de Gestão de
Transformação – uma torre de controle
– para acelerar a transformação de
toda a empresa da Suncor
O Consultor SWL (Site Wide Lead –
Líder das Instalações) analisa dados
de 87.000 sensores em mais de
35 unidades, acompanhando mais
de 900 métricas essenciais

100 modelos de IA foram usados

para desenvolver um Consultor SWL
para analisar operações complexas

Mapeando a jornada em direção
à Empresa Cognitiva
Não existe receita pronta ou roteiro definitivo
para a jornada em direção à Empresa
Cognitiva, e as organizações estão em pontos
de partida e estágios muito diferentes.
Dito isso, podemos observar padrões de
atividades bem-sucedidas que começam
a destacar as principais áreas de ação que
consideramos importantes. A sequência de
programas iniciais será diferente entre as
organizações à medida que os imperativos
de negócio, o contexto e outros fatores de
mudança ocorram. Contudo, acreditamos
que, não importa qual seja o ponto de partida,
ter uma perspectiva e um planejamento para
as Nove Áreas de Ação, que definimos no
esquema a seguir, reforçará a probabilidade e
o ritmo do sucesso da empresa (ver Figura 2).

Um conjunto coordenado de
nove áreas de ação ajuda a mover
as organizações do presente em
direção ao futuro cognitivo.

Figura 2:
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A clareza a cerca de qual plataforma de negócios
criadora de mercado uma organização vai
escolher para ser o aspecto principal da sua
competitividade no futuro é claramente um
pré-requisito importante. Sendo assim, algumas
empresas poderão recuar em suas escolhas
ao observarem que atividades específicas
geram um impacto superior. Além disso,
surgirão estratégias que evoluem a partir da
exploração do potencial dos dados e de adoções
diferenciadas de tecnologias.
Contudo, uma vez que a escolha tenha
sido feita, reforçar a grande aposta será
essencial. Também será necessário lidar com
as implicações do modelo operacional e da
arquitetura de negócios escolhidos, além
de implementar uma abordagem geral de
transformação e governança para direcionar
e coordenar os vários elementos resultantes.

O sucesso das plataformas criadoras
de mercado dependerá da qualidade
e do diferencial dos Workflows
Inteligentes que as sustentam.
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O sucesso das plataformas criadoras de
mercado dependerá da qualidade e do
diferencial dos Workflows Inteligentes que
as sustentam. Também é possível que as
jornadas para a Empresa Cognitiva comecem
com o foco em oportunidades em um
workflow específico que revelem o potencial
de uso de novas estratégias de plataforma.
Observamos que a escolha de quais conjuntos
de valor buscar, e com quais workflows
correspondentes trabalhar, é extremamente
importante. Esses workflows precisam
potencializar, da maneira correta, as tecnologias
exponenciais em escala. Desse modo, a
estratégia de dados que servirá de base para o
redesign do workflow pode ser direcionada de
maneira apropriada. Observamos situações em
que as organizações podem iniciar sua jornada
com uma malha de dados ampla e capacitadora
ou com uma estratégia definitiva de migração
para a nuvem. Em pouco tempo, contudo, será
essencial decidir os objetivos de uso dos dados e
da nuvem.
A parceria entre pessoas e tecnologia e o uso
de novas habilidades e culturas precisam
sustentar a transformação da plataforma e
do workflow e devem ocorrer o mais rápido
possível. Ao mesmo tempo, esses aspectos
são alguns dos mais difíceis de mudar de
forma duradoura.

Figura 3:
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É essencial manter um senso de direção e
um norte para as mudanças necessárias.
Conforme as prioridades da plataforma e do
workflow ficam mais claras – e a escala das
mudanças de patamar evolui nas etapas de
liderança, de equipe e de pessoas – é possível
se dedicar cada vez mais às intervenções
extremamente complexas. Ao entender onde
estarão as interfaces críticas entre pessoas e
máquinas, podemos planejar nossas atividades
de construção de habilidades e liderança de
acordo com isso. Além disso, a agilidade pode
tanto ser desenvolvida como uma competência
geral “de base” em equipes e ecossistemas,
como para ajudar no direcionamento e
propósito à luz de outros componentes
essenciais para o desenvolvimento da Empresa
Cognitiva (ver Figura 3).

É essencial manter um senso de
direção e um norte para as mudanças.
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Áreas de Ação para construir
Plataformas de Negócio criadoras de mercado
1. Dobre suas Apostas
As escolhas que as organizações estão fazendo
sobre quais plataformas de negócio criadoras
de mercado devem ser o foco são existenciais
em sua natureza: é através delas que as
organizações moldam os mercados a seu favor.
Elas não são experimentais, nem abordagens
periféricas que residem no limite da empresa.
Estamos vendo organizações dedicando seus
futuros a esses novos mercados e explorando-os
por meio da aplicação em escala de dados,
tecnologia e novos conhecimentos. O foco
dessas novas plataformas está ancorado no
coração da empresa. Elas aproveitam fontes
tradicionais de diferenciação e canais, bem como
o acesso exclusivo da organização a dados, e
então evoluem e escalam essas competências
ao longo do tempo.
Portanto, qualquer aposta feita em plataformas
precisa se tornar a intenção estratégica holística
e explícita da organização. O CEO, o Conselho
Executivo e a liderança precisam estabelecer
qual será o norte que a nova direção deverá
seguir e que tem por base os valores
preexistentes da organização para criar uma
missão e visão convincentes. Vemos líderes
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trabalhando nessas novas direções e fazendo
investimentos substanciais para apoiar suas
abordagens. Frequentemente, a atividade de
fusão e aquisição (M&A) reforça as apostas que
estão fazendo, e o mesmo vale para a alocação
geral de capital.
Mais importante do que isso, a narrativa
externa da empresa precisa refletir as novas
áreas de foco e a proposta de valor das suas
plataformas de negócio, para criar o foco certo
para os próximos anos a fim de proporcionar
atividades e desenvolvimento constantes.
Para plataformas que se estendem além da
organização, a credibilidade aos olhos de
participantes do ecossistema e seu apoio são
condições fundamentais (ver Figura 4).

O CEO, o Conselho Executivo e a
liderança precisam estabelecer qual
será o norte que a nova direção deverá
seguir e que tem por base os valores
preexistentes da organização.

Dobre suas Apostas
Figura 4:
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Conforme cada empresa se torna uma
empresa de plataforma e tecnologia, o
relacionamento entre competência tecnológica
e estratégia de negócios muda, reforçando
a necessidade de repensar também as
prioridades de talento e recursos. Isso
significa o envolvimento de todo o ecossistema
de parceiros e a colaboração em joint venture.
É raro uma plataforma de negócios criadora de
mercado ser gerada inteiramente a partir de
componentes internos existentes.

O foco dessas novas plataformas está
ancorado no coração da empresa.
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Áreas de ação para construir plataformas
de negócio criadoras de mercado
2. Criação de um novo esquema
de negócios
Plataformas de negócio criadoras de mercado
abrangem todo o coração da organização. Elas
representam uma mudança completa tanto na
natureza do trabalho quanto nas relações com
funções e parceiros de negócios. Como tal,
precisam gerar uma visão renovada do modelo
operacional desejado para a empresa. O
negócio precisa estar alinhado e sincronizado
com a da arquitetura da plataforma para
impulsionar os resultados desejados. Isso se
aplica à diferenciação principal de plataformas
de negócio nas linhas de frente, bem como
à interação com plataformas capacitadoras
que apoiam a visão. Os cargos funcionais
existentes serão redistribuídos, assim como
haverá mudanças em onde e como as
decisões são tomadas.
Esse novo esquema de negócios aborda o
modelo operacional desejado, a estrutura de
decisão, a cultura e as habilidades, as funções e
as responsabilidades, bem como o modo como
humanos e IA trabalham juntos no contexto
de plataforma de negócios. O esquema ajuda
as organizações a identificar e a executar
prioridades estratégicas, a prever como cada
mudança afetará toda a organização e a realocar
recursos apropriadamente (ver Figura 5).
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A arquitetura de negócios precisa ser definida
e também precisa estabelecer o tom para as
outras arquiteturas que vão fundamentá-la –
incluindo processos, tecnologia e dados.
As plataformas de negócios precisam ser
extremamente visíveis e impulsionar as
arquiteturas. Essas arquiteturas irão fornecer
as diretrizes com as quais a inovação e a
cocriação ágeis podem prosperar.
Um princípio essencial adicional é a
necessidade de “abertura” no pensamento
arquitetônico. Todas as plataformas de
negócios e workflows precisam ser projetadas
com o objetivo de facilitar a conectividade
externa. Conforme as organizações começam
a construir plataformas, seja internamente ou
para a indústria em geral, elas não têm como
saber qual é o potencial final de extensão ou a
nova capacidade modular.
As organizações precisam de um conjunto
de “regras de ouro”, princípios norteadores
que definem as responsabilidades principais
que existem dentro das matrizes. Ideias
como “liberdade dentro de uma estrutura”
precisam ter definições claras em duas
dimensões: quais decisões os participantes
podem tomar por conta própria e o que
é limitado por uma estrutura que já foi
definida.4 As tecnologias exponenciais, junto
com a maior dependência em automação e
tomada de decisões liderada por dados, terão
que ter essas regras integradas em seus
algoritmos e lógica de negócios.

Criação de um novo esquema de negócios
Figura 5:

A arquitetura de negócios define a estrutura para o esquema da Empresa Cognitiva
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As novas plataformas de negócios também
estarão sujeitas a aprendizado e melhoria
contínuos a partir dos ciclos de feedback
integrados nos workflows inteligentes.
Os fluxos de informação e as tomadas de
decisão hierárquicas tradicionais – em todas
as direções no organograma – passarão por
disrupção. Os processos de governança e
matriz de hierarquia que determinam onde,
como e por quem as decisões são tomadas,
bem como as responsabilidades delegadas,
precisam ser adaptados a esse novo mundo
como parte de uma transformação maior na
cultura e nos sistemas de gestão.

As organizações precisam de
um conjunto de “regras de ouro”,
princípios norteadores que definem
as responsabilidades principais
ao longo das matrizes que
inevitavelmente existem.
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Áreas de Ação para construir
Plataformas de Negócio criadoras de mercado
3. Planejamento de mudanças de
forma eficiente
Estamos descrevendo uma mudança em
grande escala em vários níveis da estratégia
de negócios na execução da plataforma
central, construção de workflow inteligente
e capacitação tecnológica abrangente. Isso
exige uma “super gestão de transformação”.
Para muitos, estes requisitos atrofiaram ao
longo dos anos. De qualquer modo, as técnicas
antigas não são adequadas ao ambiente da
Empresa Cognitiva.
A velocidade da mudança, o aprendizado
exponencial, a complexidade e a fragmentação
de componentes da solução, junto com os
conceitos fundamentais das formas ágeis
de trabalhar (tais como squads, scrum e
sprints) aumentam o nível de exigência de
planejamento. Um mundo de incontáveis
sensores, bots, algoritmos, microsserviços e
APIs – sustentados por novas reinvenções de
workflow e subworkflow em escala corporativa
– reforçam drasticamente o desafio de
entender o status da mudança a todo tempo. O
mesmo vale para um entendimento sólido do
desempenho da organização e sua capacidade
de prever desafios e oportunidades futuras em
tempo real.
Desenvolvemos o conceito de “Torre
de Controle” como veículo para elevar
as disciplinas históricas de “gestão
de programa” e “dashboards” a um
novo patamar. Essa nova abordagem é
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amplamente viabilizada pela tecnologia
e faz uso de dados analíticos e feeds de
dados automatizados. Uma torre de controle
monitora condições ambientais em tempo
real, ampliando visibilidade e comunicações
e permitindo respostas inteligentes e
ágeis. Ela fornece alertas e acompanha as
partes móveis de iniciativas de mudança,
bem como os resultados e o desempenho
de negócios intrínsecos. Ela reconhece a
natureza dinâmica e rápida da transformação
que estamos descrevendo. Como parte
fundamental da representação da Empresa
Cognitiva, ela efetivamente se torna o
“cérebro” da empresa (ver Figura 6).
Vemos a torre de controle operando em vários
níveis da organização, desde o desempenho
corporativo geral até as principais plataformas
de negócios, workflows inteligentes críticos e
plataformas importantes de capacitação de
tecnologia. Ela abrange pessoas, processos
e atividades de sistema.
As Torres de Controle são apenas um aspecto
do nível aprimorado da nova gestão de
mudanças que esperamos ver. Conforme
novos recursos são constantemente integrados
na organização, o aprendizado contínuo se
torna um pré-requisito para potencializar essa
coleção de competências em evolução.

Planejamento de mudanças de forma eficiente
Figura 6:

A Torre de Controle fornece novos patamares de insight e de coordenação
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Um conjunto de abordagens que espelha o
mundo de DevSecOps em TI terá que ser
transferido para o negócio como um todo.
Técnicas Ágeis e do “Garage”, que foram
empregadas para impulsionar inovação
multifuncional rápida, terão que ser
escaladas e reprojetadas para lidar com um
cenário de negócios do dia a dia que muda
constantemente. Será essencial conectar
tudo isso com a evolução das habilidades,
da cultura, da liderança e da mentalidade
da organização.

Vemos a torre de controle operando
em vários níveis da organização,
desde o desempenho corporativo
geral até as principais plataformas
de negócios, workflows inteligentes
críticos e plataformas importantes
de capacitação de tecnologia.
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Yara
Cultivando uma plataforma para obter
o crescimento

Yara, uma das maiores empresas de
fertilizante do mundo e fornecedora de
soluções ambientais, criou uma plataforma de
negócios para todo o segmento de mercado
a fim de conectar e capacitar agricultores
independentes.5 Ela utilizará sensores de IoT,
IA e TWC para fornecer previsão do tempo
hiperlocal, previsão de dano a plantações e
recomendações em tempo real.6
Já sendo usada por mais de
1.300.000 agricultores, essa plataforma está
transformando as relações já existentes com
os fornecedores e aumentando o seu valor.
A Yara construiu uma plataforma digital de
agricultura que conecta e capacita agricultores
independentes, ampliando seu modelo de
negócio, sendo precursora e obtendo um
diferencial competitivo no seu setor.
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Resultados
A plataforma tem a intenção de
cobrir 7 por cento de toda
a terra cultivável e fornece dois
serviços iniciais: informações
climáticas e rendimento agrícola
Ela também abre o caminho para
outras tecnologias avançadas,
tais como blockchain, fornecendo
visibilidade completa da origem
de produtos agrícolas para os
clientes que estão comprando

Integrar tecnologias exponenciais

Áreas de Ação para criar
Workflows Inteligentes
1. Integrar tecnologias exponenciais
Os componentes essenciais das novas
plataformas de negócio criadoras de mercado
e da própria Empresa Cognitiva são workflows
inteligentes. Quando aprimorados por
tecnologias exponenciais, esses workflows
mudam radicalmente o modo como se trabalha
e como se gera novo valor (ver Figura 7).
Esses workflows precisam ser identificados
e priorizados de acordo com a intenção da
plataforma de negócios e com o potencial
de diferenciação dos workflows. Workflows
inteligentes serão definidos de forma ampla
para explorar todo o potencial end-to-end ou
front-to-back do workflow. Eles são maiores do

que os processos tradicionais – que geralmente
são configurados independentes um do outro,
limitando sua eficácia – e existem em ambas
as fronteiras dos silos funcionais existentes.
Eles são guiados por demandas (internas ou
externas de clientes) e oferecem resultados
empíricos e econômicos.
Vivemos em uma era em que tecnologias
exponenciais tais como IA, IoT, Automação,
Blockchain e 5G podem ser aproveitadas
em escala e em combinação para mudar
verdadeiramente a natureza dos workflows
e fornecer eficácia e eficiência amplamente
superiores. Isso significa que o requisito
essencial é entender como e onde essas
tecnologias podem ter mais impacto e
impulsionar os maiores retornos.

Figura 7:

Tecnologias exponenciais integram inteligência em workflows

Força de Trabalho e Habilidades
Blockchain

Clientes

5G

Resultados

Workflow Inteligente

IoT

Automação

Dados internos

IA
Dados externos
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Integrar tecnologias exponenciais

Ter um workflow essencial em mente é
um ponto inicial vital para experimentar
múltiplas abordagens de modo a identificar
conjuntos de valores e revelar pontos
sensíveis de dificuldade. Ao usar abordagens
ágeis específicas, tais como a abordagem
do IBM Garage, podemos experimentar
com a rápida aplicação de tecnologias para
explorar oportunidades e resolver problemas.
Aproveitar diferentes fontes de conhecimento
nas áreas de negócio e tecnologia dentro da
organização – assim como as de organizações
parceiras – revelará novas respostas a partir
de melhores práticas, ativos reutilizáveis e os
últimos research insights.
As reservas de valor e pontos de dificuldade
fornecem direção e foco fundamentais para
as tarefas de ciência de dados envolvidas. Em
um mundo em que tecnologias exponenciais
dependem do material bruto de dados, a
disponibilidade e qualidade dos dados são as
chaves para projetar workflows inteligentes.
A diferença entre “caçar” os dados certos
para atender a uma necessidade de workflow
e “pescar” torcendo para encontrar algum
insight é uma distinção importante. Reconhecer
isso pode reduzir substancialmente o esforço
desperdiçado de coletar e limpar fontes de
dados sem valor agregado.
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Outra faceta importante da integração
de tecnologias exponenciais é o impacto
relativo que elas têm nas forças de trabalho e
habilidades existentes ao longo dos workflows.
Em alguns casos, corrigir o desequilíbrio nesses
aspectos será, de fato, a reserva de valor a ser
explorada ou o gargalo a ser removido.
As organizações precisam entender os
efeitos que uma combinação de tecnologias
terá na escala e complexidade das tarefas
humanas que não são “automatizadas”.
Nesse ponto, elas podem preparar a agenda
para o aprimoramento e retreinamento de
qualificações que a implementação em escala
completa exige. A análise da IBM de mais de
200 implementações de workflows inteligentes
sugere que, comparada com a execução
tradicional sólida, a execução sólida com IA e
tecnologias exponenciais normalmente traz
três vezes mais benefícios.

Vivemos em uma era em que
tecnologias exponenciais tais como
IA, IoT, Automação, Blockchain e 5G
podem ser aproveitadas em escala
e combinadas para realmente
mudar a natureza dos workflows
e fornecer eficácia e eficiência
amplamente superiores.

Integrar tecnologias exponenciais
Figura 8:

Um esquema de Workflow Inteligente define áreas essenciais para
construir a Empresa Cognitiva

Força de Trabalho
e Habilidades

Valor
para o Cliente

Força de Trabalho
e Habilidades

–
–
–
–

Blockchain

IoT

IA

Impacto/valor
Sequência
Arquitetura
Requisitos
de dados

–
–
–
–

Impacto/valor
Sequência
Arquitetura
Requisitos
de dados

Reservas de valor

Toda essa atividade resulta na criação de
um esquema de workflow inteligente (ver
Figura 8). O esquema atua como um business
case, define a priorização e é usado como
ferramenta de planejamento para ir atrás das
oportunidades em um workflow específico.
Ele também pode ser usado para montar
a sequência de componentes essenciais
de valor e a construção de “módulos” de
workflow inteligente de modo que sejam
abertos, extensíveis, escaláveis e portáteis.

–
–
–
–

Valor para
a Empresa

Impacto/valor
Sequência
Arquitetura
Requisitos
de dados

Pontos de dificuldade

Em seguida, os componentes essenciais
podem ser implementados, sem modificação,
em uma ampla variedade de ambientes e na
nuvem. Os business cases para os aplicativos
corporativos de última geração, tais como
SAP S/4HANA, Salesforce e Workday, serão
aprimorados pelo modelo de workflow
inteligente, que adiciona cor, diferenciação
e maior valor à funcionalidade central de
processos dessas soluções de software.
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Áreas de Ação para criar
Workflows Inteligentes
2. Gerar valor a partir de dados
Dados são a matéria-prima da Empresa
Cognitiva. Eles ajudam a definir o foco da
plataforma de negócios criadora de mercado e
viabilizam os workflows inteligentes essenciais.
Os dados que estão dentro da empresa são uma
fonte valiosa de diferenciação. Isso se aplica
particularmente quando eles são combinados
com fontes específicas de dados externos ou de
parceiros que podem ter um grande impacto no
valor e nos modelos de negócios.
Nem todos os dados são criados da mesma
forma, nem têm o mesmo valor. Ter os dados
certos para o propósito certo é fundamental.
Assim, existe um claro relacionamento
recíproco entre as escolhas feitas em termos
de workflows inteligentes e plataformas de
negócios criadoras de mercado, de um lado,
e os dados necessários para dar vida a essas
escolhas, de outro. Esse relacionamento
ajuda a estabelecer o foco dos dados, além
de revelar oportunidades para explorar os
dados disponíveis. As organizações precisam
de uma arquitetura de informação para
sustentar suas arquiteturas de negócio
e workflow.
A prontidão de dados é uma pré-condição
de valor – e a prontidão inclui atributos
como precisão, limpeza, padrões, abertura
e permissão. Esses fatores são difíceis
de garantir em todos os dados de uma
organização, e ainda mais difícil dada a
proliferação em quantidade e granularidade
dos dados disponíveis. Embora ferramentas
como IA possam ajudar as organizações a
visualizar padrões e a ter uma perspectiva
geral, continua sendo importante saber onde
concentrar esforços vitais na curadoria de
dados. Estima-se que 80% do esforço na
implementação de uma IA seja preparar os
dados para uso (ver Figura 9).7
18

Um atributo essencial da Empresa Cognitiva é a
criação de uma cultura de confiança nos dados.
Pesquisas que concluímos recentemente
destacaram que organizações que realmente
aprenderam a confiar em seus dados geraram
melhores resultados.8 Claramente, quando
decisões e processos importantes e interações
entre stakeholders e clientes dependem de
automação e algoritmos, a necessidade de
confiança é elevada. Observamos um foco
crescente, portanto, em encontrar e reduzir o
máximo possível de tendenciosidade em fontes
de dados, algoritmos e tomada de decisões
humanas de forma a prosseguir com essas
tecnologias em escala.
O uso de dados acessados externamente –
especialmente dados de clientes – também
está sob análise, já que muitas ideias de
melhoria de workflow inteligente e plataforma
de negócios dependem desses dados.
Nossa pesquisa mostra que os princípios
de transparência, de reciprocidade (isto
é, receber valor em retorno por dados
compartilhados) e de responsabilidade são
essenciais na criação dos novos modelos de
negócio de plataforma de negócios.
De acordo com o nosso Estudo Global com
C-suites, 82% das organizações líderes –
aquelas que se destacam na extração de
valor a partir de dados – possuem um foco
singular em como utilizam e protegem dados
para fortalecer a confiança de clientes.9
Organizações que abusam da confiança dos
stakeholders no seu uso de dados correm
cada vez mais risco de serem submetidas a
controles regulatórios. Em última instância,
podem até perder sua “licença para operar”.

Gerar valor a partir de dados
Figura 9:

O valor de tecnologias exponenciais depende da acessibilidade e da qualidade

Valor de dados

Casos de uso
de dados

Workflow inteligente

Ativadores
de dados

IA | IoT | Blockchain

Governança
de dados

Confiança | Acesso | Relevância

Tipos de dados

Proprietário | Licenciado | Público

A “Abertura”, um princípio essencial da
Empresa Cognitiva, também se aplica à
estratégia de dados. Muitas oportunidades
de workflow inteligente e plataforma de
negócios extrairão mais benefícios do
compartilhamento de dados com parceiros
de ecossistema do que da preservação deles
para seu próprio uso. Esse compartilhamento
pode aprimorar o valor dos dados das
empresas líderes. Como fonte de valor,
contudo, as organizações precisam ter
cautela para evitar que pontos de controle
em uma cadeia de valor sejam cedidos
acidentalmente. Além disso, dados vindos de
terceiros precisam estar nos mesmos níveis
de qualidade e confiança de suas fontes
internas.

Nem todos os dados são criados da
mesma forma, nem têm o mesmo
valor. Ter os dados certos para o
propósito certo é fundamental.
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Áreas de Ação para criar
Workflows Inteligentes
3. Implementar através de
multinuvem híbrida
Empresas Cognitivas, com seus workflows
inteligentes e plataformas de negócio,
serão fundamentalmente viabilizadas por
infraestrutura e aplicativos multinuvem
híbridos. Essencialmente, esses novos
modelos de negócio são o propósito da nuvem.
Isso diverge do pensamento puramente
baseado em arquitetura de tecnologia que
vemos em algumas organizações totalmente
dedicadas a migrar para a nuvem.
Arquiteturas de nuvem híbrida se estendem
pelas áreas de sistemas locais (tais como
mainframes), nuvens privadas e nuvens públicas.
Muitas organizações já têm múltiplos ambientes
estabelecidos enquanto componentes individuais
preexistentes são renovados (ver Figura 10). Até
o momento, isso costuma acontecer de maneira
relativamente fragmentada e limitada.
A capacitação de workflows inteligentes em escala
é o impulsionador principal para uma mudança
arquitetônica mais completa. Uma estratégia
híbrida, de acordo com nossas estimativas, agrega
até 2,5 vezes mais valor do que uma estratégia
que utiliza apenas a nuvem pública.10 Esse valor
abrange desde a migração de mais aplicativos
para remover processos duplicados até a remoção
de processos duplicados, o aprimoramento da
segurança cibernética e a redução de riscos
regulatórios.
Workflows inteligentes terão uma diversidade de
aplicativos corporativos subjacentes, diferentes
implementações de tecnologias exponenciais
integradas e necessidades de arquitetura de
dados em evolução. Cada um desses tem o
potencial de ser viabilizado por componentes
diferentes de um ambiente de nuvem híbrida.
Aplicar uma arquitetura de nuvem adequada
a um propósito que atenda demandas de
tecnologia de workflow define a mudança
corporativa crítica.
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Plataformas de negócio evoluirão seu
escopo para incluir novos parceiros, e
workflows inteligentes ampliarão o alcance
de plataformas. Portanto, os princípios de
abertura e flexibilidade são vitais para viabilizar
arquiteturas de infraestrutura e aplicativos.
Soluções open source e tecnologias de
contêiner (tais como Red Hat OpenShift)
permitirão a conectividade duradoura
de módulos futuros de recurso e novos
componentes de ecossistema. Além disso, as
escolhas arquitetônicas podem ter seu risco
reduzido através de abordagens “depois de
criar, implemente em qualquer lugar”.
Um dos maiores impedimentos à criação
de Empresas Cognitivas são os sistemas
antigos e sua complexidade. Arquiteturas
de nuvem híbrida podem liberar o valor
de dados e funcionalidades, além de lidar
com a transição entre aplicativos velhos e
novos. Parte da solução será a criação de
camadas de abstração que podem ajudar a
isolar os workflows reinventados do “código
espaguete” do passado. Inevitavelmente,
contudo, as organizações estão migrando
para um mundo em que será necessário
reescrever completamente determinados
sistemas essenciais, de forma a viabilizar
workflows inteligentes.
Conforme todas as empresas se transformam
em empresas de tecnologia, o conceito de
viabilizar TI e o papel do departamento de TI
estão mudando. Em um nível bem básico, TI e
negócios estão se juntando através de modelos
de parceria mais ágeis e ampliados, enquanto
novos centros de excelência que suportam
tecnologias exponenciais em evolução estão
surgindo dentro e fora de grupos de TI.

Implementar através de multinuvem híbrida
Figura 10:

Planejamento dinâmico com multinuvem híbrida impulsiona flexibilidade e velocidade
Workflow
Aplicativos de última geração
Legado | viabilizado por API | Microsserviços | Nativo na nuvem | SaaS

Gestão multinuvem
Automação | Consumo | DevSecOps | AIOps | Governança

Plataforma multinuvem híbrida aberta
Modelos de serviço
IaaS | PaaS | CaaS | FaaS | SaaS

Arquitetura de rede

Segurança e Conformidade

Viabilizado por arquitetura multinuvem híbrida

Pública IBM | AWS | Azure | GCP | Edge | Privada | Sistemas

A estrutura de workflow inteligente e de
plataforma de negócios pode ser útil para
organizar esses novos alinhamentos e para
estabelecer modelos de governança mais
adequados ao seu propósito. Já vemos novas
coalizões de C-suites se juntando para gerar
essas iniciativas. Contudo, com a convergência
da “TI capacitadora” e da “tecnologia como
centro do negócio”, conceitos totalmente
novos terão de ser inventados, vindos dos
líderes da organização.

Um dos maiores impedimentos
à criação de Empresas Cognitivas
são os sistemas antigos e a sua
complexidade.
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Crédit Mutuel
IA ajudando agentes inteligentes a aumentar
a satisfação dos clientes.

O Crédit Mutuel, um dos bancos líderes da
França, definiu uma estratégia ousada para
integrar IA em todas as linhas de negócios,
posicionando-se como referência para bancos
relacionais em um mundo digital.11
O Crédit Mutuel tem mais de 5.000 agências
que recebem mais de 350.000 solicitações
on-line por dia. Para consolidar sua posição
como número 1 em relacionamento com o
cliente no setor bancário, a empresa continuou a
reinventar a função dos gerentes/client advisors
ao capacitá-los com IA para que tenham mais
tempo para outras atividades.12
O Crédit Mutuel implementou diversos projetos
de IA, incluindo um analisador para gerenciar altos
volumes de e-mail e um assistente virtual para
reduzir o tempo de resposta. Além disso, o Crédit
Mutuel também montou uma fábrica cognitiva que
oferece um ambiente para identificar, construir e
implementar novas soluções de IA.
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Resultados
O Crédit Mutuel implementou
15 assistentes cognitivos
espalhados por vários negócios,
incluindo um capaz de fornecer
15.000 respostas diferentes
Uma solução cognitiva de e-mail
permitiu ao banco redirecionar
200.000 horas úteis por ano
para treinamento
A empresa pretende ampliar
soluções cognitivas para abranger
100 por cento da sua linha
de negócios

Promover parcerias entre pessoas e tecnologia

Áreas de Ação para evoluir a
Experiência Corporativa e as Pessoas
1. Promover parcerias entre pessoas
e tecnologia
A Empresa Cognitiva, com seus workflows
e plataformas de negócio inteligentes, é
amplamente viabilizada pela tecnologia.
Mas, apesar de todo o valor gerado pela
tecnologia, fica claro que as organizações
mais bem-sucedidas serão aquelas capazes
de integrar a força da tecnologia com o
desempenho humano e a experiência
corporativa aprimorados (ver Figura 11).
Conhecimento especializado é um
impulsionador crítico das plataformas
de negócio criadoras de mercado que as

organizações escolhem para obter vantagem
competitiva. Para isso, as empresas líderes
podem potencializar sua extensa experiência
ao mesmo tempo em que multiplicam e
adaptam esse conhecimento para criar
novos mercados. Os workflows já abrangem
grandes números de pessoas qualificadas,
que estão integradas na cultura de uma
organização, bem como forças de trabalho em
constante evolução com diferentes escalas
e competências. Conforme tecnologias
exponenciais são aplicadas para criar
workflows inteligentes, funções e posições
irão mudar, mas boa parte dessa capacidade
será crítica para a próxima instanciação dos
processos end-to-end e front-to-back de
uma organização.

Figura 11:

A parceria entre pessoas e tecnologia vai mudar de patamar
Capacidade

Pessoas
Criatividade
Empatia
Alta interação

Parceria entre pessoas
e tecnologia
Personalização
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Tecnologia
IA
IoT
Blockchain

Escalabilidade
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Promover parcerias entre pessoas e tecnologia

A automação assumirá as tarefas repetitivas.
IA executará análises instantâneas. IoT e
5G permitirão que organizações coletem
informações remotamente. Blockchain
reduzirá cargas de trabalho administrativas
e a necessidade de verificar processos
manualmente.
Tudo isso irá mudar as funções e atividades
nas organizações. As novas plataformas e
workflows revelarão novos espaços para
insights, criando novas áreas para pessoas
agregarem valor, ao mesmo tempo que
continuarão exigindo empatia, relacionamentos
e outras soft skills para diferenciá-los.
O conceito de experiência corporativa
está crescendo tão rapidamente quanto
a evolução dos componentes físicos – ou
tecnológicos – da Empresa Cognitiva. As
experiências do cliente permanecem como
fator fundamental de mudança. Elas estão
cada vez mais conectadas às experiências
dos funcionários que atendem aos clientes.
Empresas inteiras estão percebendo que o modo
como stakeholders interagem todo dia com a
empresa está no centro do que tradicionalmente
chamamos de valores e comportamentos. Além
disso, em um mundo de ecossistemas e redes,
as organizações observam a necessidade dessa
consistência de experiência ser ampliada além
das fronteiras corporativas.
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A experiência na Empresa Cognitiva será
oferecida por meio da parceria entre pessoas
e tecnologia. Ao adotarem ferramentas
melhores, as pessoas mudarão de patamar;
conforme a tecnologia se tornar mais intuitiva,
sua adoção será ampliada. Novas soluções
tecnológicas e sua aplicação em plataformas
e workflows definirão um nível de exigência
cada vez mais alto para os profissionais que
trabalham com essas soluções, levando
ao aprimoramento e retreinamento de
qualificações. Por sua vez, as pessoas
exigirão design e funcionalidade cada vez
melhores em suas ferramentas.
Design thinking, aprendizado experimental
e modelos de cocriação incorporando ciclos
ágeis de feedback, bem como aprendizado
e melhoria contínuos, precisarão estar
integrados na Empresa Cognitiva. Isso
impulsionará a evolução contínua dos
workflows inteligentes e plataformas de
negócio. As abordagens de design centradas
em pessoas – que mobilizam amplos grupos
de stakeholders para entender e evoluir
necessidades e expectativas – se tornarão
o padrão para tais transformações.

Ao adotarem melhores ferramentas,
as pessoas mudarão de patamar;
conforme a tecnologia se tornar mais
intuitiva, sua adoção será ampliada.

Promover parcerias entre pessoas e tecnologia
Figura 12:

Experiência do cliente: construída com base em experiências intrínsecas,
definida por propósito e impulsionada por valores.
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O propósito e a intenção de uma organização
também serão impulsionadores importantes
da parceria pessoas-tecnologia na Empresa
Cognitiva (ver Figura 12). A aplicação ética da
tecnologia para fazer o bem e a transparência
do impacto positivo de uma organização
em uma ampla diversidade de stakeholders
estão se tornando cada vez mais importantes.
Questões como sustentabilidade, inclusão e
confiança exigem atenção. O modo como as
pessoas se alinham para apoiar o potencial
tecnológico dos novos modelos e abordagens
será tão ou mais importante do que a solidez
da tecnologia.
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Áreas de Ação para evoluir a
Experiência Corporativa e as Pessoas
2. Cultivar cultura, habilidades e
liderança inteligentes
Liderar em um mundo de Empresas Cognitivas
é muito diferente, em termos das exigências
criadas em relação tanto às habilidades de
líderes quanto à abordagem de liderança.
Conforme mais empresas se tornam empresas
de tecnologia e as tecnologias exponenciais são
escaladas para se enxergar mais oportunidades
estratégicas – bem como ameaças – todos os
líderes de negócio precisarão ir além da mera
familiaridade com tecnologia.
Se líderes pretendem apostar seu negócio em
novas plataformas de negócio amplamente
viabilizadas por tecnologia, então eles
precisam entender a diversidade de
tecnologias envolvidas, junto com seu caminho
de desenvolvimento e potencial futuro. Isso
envolve um entendimento mais profundo
de um ecossistema ampliado de soluções e
conceitos em rápida evolução, bem como a
capacidade de aplicar esse conhecimento
tanto de forma ativa para aproveitar
oportunidades quanto de forma defensiva para
gerenciar disrupções.
À medida que as plataformas de negócio
atravessam as fronteiras da indústria, os
líderes precisarão sair das redes tradicionais
de indústria para buscar insights, construir
relacionamentos em diversos setores
e aprender novas formas de monetizar
ideias. Isso inclui participar do mundo das
organizações tecnológicas e startups e
encontrar maneiras de incubar ambientes
novos de cocriação na organização.
Coragem, propósito e clareza nas intenções
continuam sendo as marcas da liderança.
Mas conforme a natureza das grandes apostas
se estende para fora das áreas tradicionais
e chega a novos territórios, a capacidade
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de estabelecer uma direção a seguir e de
comunicar claramente a intenção da organização
e a jornada em andamento se tornam mais
fundamentais do que nunca. É essencial que os
líderes definam referências para a organização
como um todo e reforcem a priorização das
escolhas de plataforma e de workflow.
Porém, juntamente com clareza e estruturas,
as organizações precisam flexibilizar mais,
conforme a inovação em torno de plataformas
e workflows migra para as fronteiras da
organização. É nesse ponto que equipes ágeis
e capacitadas podem se juntar para explorar
dados, encontrar formas de aplicar tecnologia
e inovar as principais experiências.
Também é importante reconhecer que será
necessário reunir novas coalizões de líderes
ao longo da equipe executiva para progredir
substancialmente nessas novas áreas.
Líderes funcionais, CIOs, Executivos-chefes
Digitais, Executivos-chefes de Transformação
e a produção precisam estar alinhados com a
intenção de transformação do workflow e da
plataforma – incluindo incentivos e métricas
compartilhados apropriados.
A mudança de cultura é complexa na
Empresa Cognitiva e precisa ser acelerada de
uma forma que retire a opção de abordagens
tradicionais. Expor a organização completa e
a possíveis novas ideias e tecnologias é parte
da resposta. Incentivar o aprendizado prático
também.
Em última instância, contudo, a mudança
de cultura exige uma agenda de habilidades
mais proativa. E à medida que cada vez
mais funcionários ganham confiança no
entendimento e aplicação de novas tecnologias,
eles se tornam defensores da mudança. Por
sua vez, aprimoramento e retreinamento de
habilidades em escala se torna essencial.

Cultivar liderança inteligente, competências e cultura
Figura 13:

Uma força de trabalho capacitada é impulsionada por liderança inspirada
e uma cultura de aprendizado contínuo
Alto
Valor
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Conforme novas plataformas de negócio são
construídas e workflows inteligentes são
desenvolvidos, a necessidade da transformação
de habilidades da força de trabalho se tornará
mais evidente. As empresas podem ficar
acima da média ao tomar medidas deliberadas
para apoiar equipes afetadas. Mais de
120 milhões de trabalhadores nas 12 maiores
economias do mundo podem precisar de novo
treinamento/qualificação nos próximos
três anos como resultado de workflows
inteligentes e automação viabilizada por IA.13
É quase como se cada empresa precisasse
aplicar as disciplinas “práticas” de uma
empresa de serviços profissionais em seus
conjuntos de habilidade. Essas disciplinas
viabilizarão a capacidade de acelerar o
crescimento de certas áreas de habilidades,
aprimorar as habilidades de certas equipes e,
ao longo do tempo, aposentar competências

Longo Prazo

que tenham menor demanda. Aprendemos que
os funcionários estão mais preocupados em
receber planos claros, com ações calculadas
e proativas para lidar com o impacto dessas
tecnologias, do que com as consequências
em potencial das tecnologias em si.
O ciclo de vida de muitas habilidades e sua
relevância estão diminuindo o tempo todo. A
Empresa Cognitiva precisa criar uma cultura
de aprendizado contínuo e um conjunto
de abordagens: uma cultura que valoriza a
propensão a aprender e apoia mais soft skills
(tais como colaboração) do que competências
técnicas ou de negócios específicas. Como
parte de um incentivo a mais para aprimorar a
experiência do funcionário, está se tornando
cada vez mais comum o uso da IA e de outras
ferramentas para ajudar a direcionar e apoiar o
aprendizado contínuo ao longo do ciclo de vida
do recurso humano (ver Figura 13).
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CEMEX
Uma Academia Digital para a
próxima geração de transformadores

A CEMEX, com base no México, é uma das
líderes mundiais no fornecimento de materiais
de construção pesada. Ao longo dos últimos
três anos, ela investiu em uma transformação
corporativa para melhor competir e diferenciar
sua proposta para seus clientes B2B e
parceiros de ecossistema.
A empresa percebeu que sua transformação
corporativa deveria começar com seus líderes;
sendo assim, ingressou 80 de seus principais
executivos em um robusto programa de
desenvolvimento, lançando novas abordagens
digitais com a campanha “Being Digital” (Ser
Digital). A CEMEX estabeleceu uma Academia
Digital e uma plataforma de aprendizado e
desenvolvimento para fornecer canais de
entrega, ativos e vocabulário comuns.
Em 2019, a CEMEX ampliou a plataforma com
o “Digital Foundations Program” (Programa
de Fundamentos Digitais) para incorporar
líderes seniores, gerentes e a linha de frente
de modo que aprendessem a crescer, liderar
e trabalhar de forma eficaz.14
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Resultados
A CEMEX foi pioneira com um

programa sólido de
desenvolvimento e ambiente de
aprendizado com seus 80 principais
executivos

A empresa lançou o Digital Hub em
Monterrey, um ecossistema de
inovação conectando a CEMEX a
empresários
Ela apresentou aos seus novos líderes
conceitos e habilidades,
incluindo inovação de modelo de
negócios e tecnologias emergentes

Executar com agilidade objetiva

Áreas de Ação para evoluir a
Experiência Corporativa e as Pessoas
3. Executar com agilidade objetiva
O mundo está adotando o conceito “ágil”, e a
maioria das organizações está em algum ponto
da jornada de criação de squads ágeis e adoção
de sprints, scrums e standups. Essa postura
teve seu valor ao proporcionar a abertura
de silos organizacionais, quebrar barreiras,
descongelar organizações e impulsionar a
inovação de baixo para cima. Porém, o desafio
de muitas dessas atividades geralmente é
identificar um resultado ou impacto claro. Em
alguns casos, o resultado foi um “caos ágil”.
Formas ágeis de trabalhar podem ter grande
valor, mas precisam ser mais direcionadas
para alcançar maior eficácia e eficiência. A
estrutura da Empresa Cognitiva, com seu foco
em workflows inteligentes e em plataformas
de negócios, oferece um contexto claro e
as referências dentro das quais toda essa
inovação pode ser executada e escalada.

Ao reunir equipes internas e externas à
organização e alinhá-las ao objetivo central
do workflow ou plataforma, as organizações
poderão ajudar a reduzir o risco de movimento
Browniano e concentrar a energia desses grupos
em torno de resultados mais claros. Conforme
sprints da equipe estabelecem os componentes
essenciais das plataformas ou entregam
módulos de aprimoramento de workflow,
é possível direcionar o backlog de ideias de
inovação de uma forma que otimiza tanto os
retornos quanto o alinhamento estratégico.
A Empresa Cognitiva, portanto, fornece uma
governança “sólida” para atividades ágeis. Ela
é capaz de conectar mais prontamente essas
atividades à alocação de grandes volumes de
capital e à tomada de decisão baseada em
business cases, ao mesmo tempo em que ainda
gera progresso e valor no curto prazo.

Formas ágeis de trabalhar podem ter
grande valor, mas precisam ser mais
direcionadas para alcançar maior
eficácia e eficiência.
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Executar com agilidade objetiva
Figura 14:

A agilidade objetiva impulsiona equipes planejadas através de resultados
claramente definidos

Agilidade com propósito

Resultado

Caos ágil

Intenção de Plataforma
ou Workflow Inteligente

Além disso, essa abordagem de – agilidade
objetiva – ajuda a definir a arquitetura de
negócios e outras decisões arquitetônicas
fundamentais. Isso significa que se uma
ideia que foi incubada é considerada pronta,
então ela deve estar preparada para ser
prontamente escalável. Um dos maiores
desafios que vemos na inovação ágil é
como fazer uma ponte entre o piloto e a
escalabilidade. A agilidade objetiva reduz o
risco dessa atividade (ver Figura 14).
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Essa abordagem também é muito importante
para fazer a ponte entre o negócio e a TI
na evolução das soluções. Ela acelera o
processo de diminuir a fronteira entre esses
grupos conforme a tecnologia se torna o
negócio. Feito da maneira certa, também
pode ser um enorme acelerador na agenda
de mudança cultural, aprimoramento e novo
treinamento de habilidades, conforme as
organizações são expostas ao potencial das
novas tecnologias e aprendem na prática.

Nova forma de construir: Garage
Ao se tornar uma Empresa Cognitiva, a maneira como uma empresa
transforma suas plataformas de negócio e executa a reengenharia de seus
workflows pode fazer a diferença entre a coerência e o caos. A abordagem
do IBM Garage é o veículo perfeito para iniciar, executar e reforçar a jornada.
A agilidade organizacional é essencial, mas
a implementação “ágil” não é suficiente,
e iterações descentralizadas em rápida
multiplicação podem sair do controle. Para
ajudar a minimizar os riscos de mudanças
rápidas, as organizações precisam dos métodos,
mindset e tecnologia certos para reunir e extrair
a força das equipes em toda a organização.
A abordagem do Garage é justamente essa:
ousada e aprofundada, para oferecer inovação
e transformação por meio da colaboração e
de execução. Ela permite que as empresas
cocriem, coexecutem e cooperem nas
plataformas de negócios e nos workflows
inteligentes do futuro (ver Figura 15).
A abordagem do Garage é fundamentalmente
imbuída de propósito. Acreditamos que, para
aproveitar a criatividade e agilidade de uma
organização, ela precisa ter uma intenção
clara e mensurável. Por isso, recomendamos
que essa abordagem se concentre em ajudar
a construir uma plataforma específica de
negócios ou se alinhe com a reinvenção de um
workflow planejado.

Esse tipo de pensamento ajuda a limitar a
amplitude dos participantes e concentrar
na identificação de pontos de dificuldade,
reservas de valor e fontes de dados. Isso
ajudará a garantir que quaisquer componentes
essenciais de capacidade aprimorada que
surjam dos sprints do Garage possam fazer
parte do contexto geral, ao relacionar cada
sprint ou fase de atividade diretamente com
os imperativos estratégicos por meio de uma
conjuntura estruturada. Isso, em conjunto
com os princípios básicos de centralidade do
usuário e experiência humana, permite agregar
tanto velocidade quanto valor, e é a chave para
o sucesso duradouro e significativo.
O IBM Garage oferece a oportunidade de
acessar todo o ecossistema de um negócio para
ajudar a cocriar o futuro: clientes, cidadãos,
designers, desenvolvedores, arquitetos,
parceiros, fornecedores, revendedores,
reguladores e todos os outros stakeholders
relevantes inovam juntos. O Garage ultrapassa
fronteiras organizacionais, combinando
negócios, tecnologia e fontes de insights
internas e externas. A colaboração aberta com
squads ágeis acelera a entrega, o aprendizado
e a mobilização. A experiência do Garage ajuda
as empresas a serem mais ágeis, trabalharem
de maneira mais inteligente, acessarem os
talentos certos e reinventarem o modo como
constroem, inovam e crescem – e tudo isso
de forma mensurável e iterativa.
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Frito-Lay
Fornecendo inovação deliciosa

A Frito-Lay precisa levar o produto certo para o
lugar certo na hora certa. Com 25.000 empregados
na linha de frente, 300.000 clientes e 2.500 SKUs,
ela precisava gerenciar sua cadeia complexa de
valor, incluindo desafios de venda, distribuição
e logística.
Os funcionários da IBM e da Frito-Lay investiram
centenas de horas em pesquisas de usuário,
entrevistas e visitas de campo. Ao cocriar o
backlog com valor como fator essencial, os
executivos foram capazes de tomar decisões
mais rapidamente.
As equipes construíram e entregaram provas de
conceito concentradas em verticais escolhidas
em mercados-piloto, e agora a Frito-Lay
tem mais de oito trilhas do Garage e está
concentrada em escalar suas soluções para
seus funcionários na Linha de Frente.
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Resultados
A Frito-Lay reduziu a duração
média de uma demanda de
mercado de 240 semanas para
menos de 30 dias

Novas funcionalidades

podem agora ser implementadas
semanalmente
Workflows voltados para o
cliente estão aumentando e
impulsionando a adoção15

Figura 15:

Criatividade e praticidade se juntam na jornada do Garage
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O Garage precisa estar situado no centro
da organização para que possa auxiliar a
transformação de workflows críticos. Ele
precisa ser visível, viabilizado por meio de
uma liderança clara e conectado à governança
macro e disciplinas de alocação de capital da
organização. Isso concentra o resultado de
ciclos de inovação na descoberta dos valores
mais significativos e, caso bem-sucedido, pode
ser escalado de forma rápida e impactante.
O Garage pode utilizar um “espaço” físico
exclusivo em instalações dedicadas ou de
clientes, onde a construção colaborativa e o
design thinking acontecem. Ele pode atuar
como sinal visível da mudança de cultura na
Empresa Cognitiva. Ele também pode ter uma
representação virtual e impulsionar as práticas,
os métodos e as ferramentas virtuais do Garage
para aproveitar conhecimentos mais amplos e
ultrapassar fronteiras geográficas.

O aumento da escala é um conceito central
da abordagem do Garage. Acreditamos que
ao abordar grandes problemas, mobilizar
uma ampla parcela de stakeholders e ter
soluções operando dentro das “regras de
ouro” arquitetônicas de uma empresa, ela
pode operar com a velocidade de uma startup
e com a escala de uma corporação. Esse tipo
de pensamento evita que as organizações
sofram com a multiplicação excessiva
de POCs (Provas de Conceito) ou MVPs
(Produtos Minimamente Viáveis).
O Garage, além de acessar as equipes
certas, também aproveita toda a amplitude
de componentes de solução e tecnologias
exponenciais. Ele é projetado para permitir que
a força combinatória de múltiplas tecnologias,
componentes arquitetônicos reutilizáveis e
Pesquisa e Desenvolvimento acelerem o impacto
e o progresso. Assim, essa abordagem é capaz
de levar inovação profunda a programas, tais
como Digital Reinvention®, substituição de ERP,
reengenharia de serviços compartilhados e
transformação de terceirização.
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O Garage tem uma posição duradoura no
ciclo de vida completo de mudança de
negócios, desde a Cocriação, passando pela
Coexecução até a Cooperação.16

Cocriar para visualizar o futuro
Descubra uma nova oportunidade de negócios
ou impulsione novos insights decisivos para
uma situação existente. Analise ideias com todo
seu ecossistema, ou com squads menores e
relevantes, para cocriar uma solução visionária,
convincente e mobilizadora que se encaixe em
referências arquitetônicas claras.

Coexecute para ampliar a construção
e aumentar a escala
Expanda e crie squads adicionais para construir
a equipe que vai ter a visão do futuro. Desenvolva
o protótipo de MVP em um lançamento inicial
pronto para produção e coloque a solução em
produção total. Ao mesmo tempo, esteja pronto
para melhorar sua solução de acordo com o que
aprendemos com os usuários, aumentando a
escala rapidamente com arquiteturas sólidas.

Coopere para iterar e melhorar
continuamente
Continue a afiar e aperfeiçoar suas
ferramentas, arquitetura e confiabilidade,
tudo enquanto monitora e testa em busca
de melhoria contínua. Isso leva a entregas
contínuas que são cruciais para transformar
profundamente sua cultura. A maior parte
do trabalho pode ser feita com squads
distribuídos por toda a empresa.
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Dessa forma, o Garage fornece o veículo perfeito
para a construção da Empresa Cognitiva. Ele
pode ajudar a definir e construir as plataformas
de negócio criadoras de mercado, reinventar e
fazer a reengenharia de Workflows Inteligentes
e criar a Experiência Corporativa, para permitir
que as pessoas da empresa aproveitem
completamente o potencial das tecnologias
exponenciais em seu núcleo.
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O parceiro certo para um
mundo em mudanças
Na IBM, colaboramos com nossos clientes,
juntando insights de negócios, pesquisa
avançada e tecnologia para oferecer a eles
uma vantagem clara no ambiente atual em
rápida mutação.

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

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