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Por que Queremos
&

Precisamos Otimizar Recursos  ?
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Precisamos Otimizar Recursos  ?



Otimização de Recursos / Custos
05 Principios de Gestão

• Transparência

• Agilidade (Adaptação a mudanças)

• Accountability - Responsabilidade

• Simplificação• Simplificação

• Disciplina



Proposição de Valor ao Cooperativismo
Transformação - Alavancando Recursos e Sinergias

Inovação & Transformação
do Negócio

Esforços conjuntos (tech / negócio )

� Implement process 
improvement, business 
restructuring and innovation
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• Deliver Different Units - Reimagine 
business service delivery with 
technology (e.g., improve customer 
experience, new business models)

• Reduce Number  of Units – seek out 
opportunities to eliminate / reduce N
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04 Níveis a serem tomados individualmente ou em esforços c onjuntos

Esforços conjuntos (tech / negócio )
Cost Savings

� Implemente cost-savings em
conjunto com áreas de negócio

Compras / Aquisições
Tecnologia

Otimização de Custos dentro da 
Área de Tecnologia

� Identifique oportunidades para
reduzir custos ( Qualidade / SLA ?) 

�Melhores preços e termos de 
negociação e aquisição
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• Deliver Units Differently - Evaluate 
changes to service delivery across 
major domains looking for 
consolidation, streamlining or 
selective outsourcing opportunities

• Reduce Unit Cost - Identify 
opportunities to reduce spend within 
existing vendor contracts and 
service delivery model

opportunities to eliminate / reduce 
application footprint (and with it, 
infrastructure supporting these 
applications) while also evaluating 
under-performing projects in flight.
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Otimização de Custos / Esforços Conjuntos
Sinergia Negócio e área de Tecnologia – Exemplo Nível 3 



Inovação e Transformação do Negócio
Exemplo - Nível 4 



Mercados e Clientes irão demandar
informação e visibilidade

a qualquer momentoa qualquer momento
em tempo real 

para tudo em qualquer Lugar



Contexto Mundo – O que está acontecendo ?
Revolução Digital 



Contexto Mundo – O que está acontecendo ?
Revolução Digital 



No mundo
digital…
Estratégia
é a parte 
mais fácil

Execução
é o que
devemos
ter FOCO





BIMODAL
BUSINESS
BIMODAL
BUSINESS



com·pet·i·tive /kəm pet' ə
tiv/ ad·van·tage /əd vant'ij/

A competitive advantage é aA competitive advantage é a
algo assimétrico — uma
diferença — entre a empresa
e seus competidores naquilo
que importa e seja relevante
aos clientes



O “Nexus das Forças ” – Big Culture
Alavancando Sinergia e Gerando Soluções Digitais

Extreme 
Networking

Pervasive 
Access

Global Class 
Delivery

"Big," Rich 
Context



Vantagem Competitiva
& Transformação nos Negócios

Pessoas/Cultura

Novas Regras
de Competição

Processos

Tecnologia

Vantagem
Competitiva

Situação
Atual

Big Culture 
Technology

Tecnologia 
Disruptura

Business 
Transformation



Por que queremos e precisamos inovar ?
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Por que estar atento as tendências ?

Conhecimento Humano dobrou:

De 1750 a 1900                       150 anos
De 1900 a 1950                         50 anos
De 1950 a 1975                         25 anos

19

Agora o conhecimento dobra a 

cada 05 anos. Em 10 anos, o 

conhecimento dobrará cada ano.

Tudo isto conectado, dinâmico , sempre disponível



Taxas de adoção a tecnologia cada vez mais rápidas

100%

80%

60%

40%
Telefone Microondas Internet
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20%

1900 1925 1950 20051975

Nós devemos acompanhar tendências e 
reagir rapidamente e aproveitar novas 

oportunidades
Source: http://visualizingeconomics.com/2008/02/18/adoption -of-new-technology-since-1900/



Inovação é um processo …

… que começa em uma idéia …
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… que começa em uma idéia …

… e estimula mudanças …

… que criam e geram valor.



Product or 
Service

Marketing & 
SalesSupply Chains

O que se busca hoje …
Expandindo alvos para inovar

Visão Tradicional
de Inovação

Customer 
Experience

Operational 
Processes

Business 
model

Managerial

Talent 
Management

Visão
Expandida
de alvos de 

Inovação



Como queremos conduzir inovação / transformação ? 

“Pense 10 x Grande !!!” Larry Page, CEO Google 



Inovando nos Negócios
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Business Business 
MomentsMoments

OPORTUNIDADES
ILIMITADASILIMITADAS
DINÂMICAS

A SE EXPLORAR



Usando Analogias para Acelerar Inovação
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Analogias são inspirações poderosas para inovar



SKF: Nova Geração de Receitas

Gestão Funcionamento de Ativos= 
Relacionamento com Clientes+Valor Agregado



Eliminando surpresas de Ruptura
Modelos de Negócios dependentes de Tecnologia



Quanto tempo eles sabiam que estavam
com seu negócio em risco / perigo ?

VersusVersus



Customer Collaboration
Doctor in a Box: Putting Points of Care Anywhere



Customer Collaboration

For more information, stop by Gartner Research Zone .

Robots & Sistemas Cognitivos



Dynamic Recombination



Exemplo : Construindo Negócio Information -Centric 

“Dashboard" sobre
Agricultura integrando
informação de uma
variedade de equipamentosvariedade de equipamentos
e fontes.



Data Mining reduzindo riscos

• Oportunidade:
- Ex-funcionários do Google oferecem seguro de 

colheitas para carentes do mundo

• Dados e Analytics:
- Captura continua de medições de tempo da 500 mil 

locais; 30 trilhões de pontos de dados de locais; 30 trilhões de pontos de dados de 
simulação

- Analytics para prever riscos relacionados ao clima 
para culturas específicas em locais específicos

- Hadoop, Lisp, Clojure, Amazon Web Services; 
Milhares de instâncias simultâneas do MapReduce

• Resultados:
- Pagamentos de créditos automaticamente com 

base na análise do tempo

- Permite aos agricultores na Ásia e na África a 
assumirem riscos



Tecnologia Tecnologia emem todostodos osos lugareslugares... ... 
InfluenciandoInfluenciando todostodos osos processosprocessos

QualQual é o é o impactoimpacto de de tecnologiatecnologia nasnas atividadesatividades--fimfim da da EmpresaEmpresa??



Tecnologia Tecnologia emem todostodos osos lugareslugares... ... 
InfluenciandoInfluenciando todostodos osos processosprocessos SaúdeSaúde / / QualidadeQualidade de Vidade Vida

SaúdeSaúde / / QualidadeQualidade de Vidade VidaSaúdeSaúde / / QualidadeQualidade de Vidade Vida



Toda empresa é potencialmente vulnerável e precisa se a daptar

Como algumas empresas estão se transformando ? 

"We don't just manufacture 
vehicles, we provide mobility. 
That's our core business."

Dr. Dieter Zetsche, Chairman, 
Daimler



Como algumas empresas estão se transformando ? 

“Pense 10 x Grande !!!” Larry Page, CEO Google 
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“Pense 10 x Grande !!!” Larry Page, CEO Google 



Como algumas empresas estão se transformando ? 

“Pense 10 x Grande !!!” Larry Page, CEO Google 



Disseminando Inovação na Empresa
Geração de Proposições de Valor
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Quais os cenários de Inovação
para os próximos anos nas Organizações ?



Justifique
& Pilote

Desenvolva
business Implemente

Disseminando Inovação na Empresa

Descubra
inovação

Processo de Inovação

Venda o processo
Venda a inovação

Venda o  business case Venda de Novo

Processo de Venda

Venda o Processo
de Inovação

& Pilote
inovação

business 
case

Implemente

Venda 
Novamente

Venda o 
business case

Venda a 
Inovação

Mostre aos
executivos o que
será o processo
de inovação e 
como eles serão
envolvidos.

Mostre a eles
como a inovação
irá impactar o 
mercado e 
supreender seus
clientes e 
stakeholders

Convença-os
porque a inovação
proposta é 
relevante através
de métricas chaves
e objetivos
estratégicos.

Assegure-os
que tomaram a 
decisão correta. 

inovação



Processo de Inovação : 
Visão Simples, Complexidade Escondida

Geração de Idéias
� Foco
� Eduque
� Estimule
� Capture

Avalie e SelecioneReconheça & Aprenda
Cultura , 

Muitas
idéias

Avalie e Selecione
� Cheque relevância
� Formate, agregue idéias
� Quantifique valor
� Priorize

Desenvolva & Implement
� Confirme mercado, impacto
� Organize projeto
� Desenvolva e teste
� Integre com operações existentes

� Recompense inovadores
� Analize aprendizados
� Melhore Processos
� Reveja oportunidades

Cultura , 
Descobertas, 

Captando

Vale da 
Morte

Corrigindo
Processos



Processo STREET para Inovar

TransferEvaluateTrack

Scope Evangelize
Candidatos
a Inovação

Rank

Tracking & ranking precisam ser executados dentro do escopo
do que é mais crítico(s) e prioritário(s) para a empre sa.

Se a inovação for bem sucedida, isto será RELEVANTE ?



Inovação e Transformação do Negócio
Exemplo



Transformação - Alavancando Recursos e Sinergias
Consolidação de Oportunidades / Valor- Bullet Train - E xemplo



It's NOT About the Technology….

"In a few hundred years, when the history
of our time is written from a long-term
perspective, it is likely the most important
event historians will see is not technology,

Peter F. Drucker

event historians will see is not technology,
but the unprecedented change in the
human condition . For the first time, people
have choices."



"If "If change is happening change is happening 
on the outside faster on the outside faster 
than on the than on the inside, inside, the the 
end is in sightend is in sight..""
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