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OpiniãO

A importância da 
aliança com 

bons fornecedores
Todo brasileiro é 
capaz de responder 
sem titubear e apontar 
as razões pelas quais 
o Brasil é um país 
atrasado, pobre e 
subdesenvolvido

Porém, são poucos 
aqueles capazes de 
responder com segu-

rança à seguinte pergunta: 
por que o Brasil está entre 
as 10 maiores economias 
mundiais? Poucos se dão 
conta de que, em termos de 
produção de bens e ativida-
de econômica, nosso país é 
maior que o Canadá, a Rús-
sia, a Coreia do Sul e todos 
os países da Europa, com 
exceção da Itália, França, 
Reino Unido e Alemanha.

Sabemos que o Brasil é 
uma potência agrícola, que o 
agrobusiness brasileiro tem 
um desempenho excelente 
e que somos um dos maiores 
exportadores de alimentos 
do mundo. Entretanto, a 
grande riqueza de um país 
é o seu mercado consu-
midor, pois os serviços há 
muito tempo superaram a 
indústria como principal 
componente da economia.

Por isso, é importante 
lembrar que o nosso mer-
cado de consumo está entre 
os cinco maiores do mundo 
na maioria das categorias 
de produtos com maior 
destaque. O Brasil é um 
país industrializado, com 
um parque fabril muito di-
versificado, composto por 
grandes grupos nacionais 
e milhares de empresas 
multinacionais que aqui se 
instalaram, tanto para atuar 
no mercado interno como 
para daqui exportarem sua 
produção.

No momento, o grande 
projeto nacional da China 
é a construção do mercado 
de consumo interno. O go-
verno central compreendeu 
que possui o maior mercado 
potencial do mundo e que 
ele pode se tornar seu maior 
ativo, garantindo à sua in-
dústria uma imensidão de 
consumidores, o que pode 
diminuir a dependência do 
mercado externo, com suas 
oscilações e conflitos.

Diante do exposto, é 
preciso acrescentar aquele 
que é o fator preponderante 
na elevação da perspectiva 
de crescimento do nosso 
mercado em 2020, ou seja, 
o tamanho da população 
brasileira. O Brasil não é 
grande apenas em quilô-
metros quadrados, o Brasil 
é grande no número de 
brasileiros. A quantidade 
de pessoas é fundamental 
ao fornecer “massa crítica” 
para instalação e funciona-
mento de indústrias e em-
preendimentos comerciais 
de grande porte, que dão 
corpo a qualquer economia. 

É preciso ter gente para 
consumir os produtos, 
aumentar a produção, ge-
rar mais empregos e mais 
renda, o que, por sua vez, 
aumenta o consumo e faz a 
economia girar. Só existem 
cinco países no mundo 
com população maior que 
a do Brasil, mas, exceto os 
Estados Unidos, o único 
cujo mercado tem caracte-
rísticas e padrão ocidental 
similar à Europa é o Brasil. 
E quando esse mercado tem 
a perspectiva de crescer em 
torno de 3% é preciso se 
preparar, pois já existem 
itens de embalagem que 
estão em falta no mercado. 

Portanto, meus caros, 
preparem-se para não dei-
xar passar as oportunidades 
que vão surgir neste ano! 
Minha principal recomen-
dação é cuidar para que 
não venha a faltar aquilo 
que é necessário para fazer 
a empresa funcionar. Forta-
leça suas relações com seus 
principais fornecedores, 
consulte sua capacidade 
para suportar o aumento da 
demanda e verifique seus 
estoques para não ser pego 
de surpresa.

Promova desde já me-
lhorias de produtividade 
e performance em sua 
operação, ajuste sua ca-
pacidade de entrega para 
poder aproveitar o aumento 
nas vendas que vem por aí. 
Mas, principalmente, re-
force seus vínculos com as 
pessoas das quais depende 
o funcionamento de seus 
negócios, principalmente os 
fornecedores das matérias-
-primas decisivas para sua 
produção.

Lembre-se que esses 
fabricantes serão mais 
demandados – e garantir 
o suprimento necessário 
para crescer em 2020 exige 
relações firmes e fortes. A 
aliança estratégica com seus 
bons fornecedores é uma 
providência que precisa ser 
tomada antes dos eventuais 
problemas de fornecimento 
surgirem, porque vamos ter 
que entregar mais. Este será 
o grande desafio de 2020!

Para finalizar, quero lem-
brar que economia não é 
só números: o crescimento 
do PIB é feito por pessoas, 
trabalho e sonhos. O Brasil 
tem 210 milhões de pessoas 
que sonham com uma vida 
melhor, levantam de manhã 
cedo e tentam melhorar de 
vida até a hora em que vão 
dormir. 

Por isso, não deixe que 
as decepções nem os erros 
do passado o impeçam de 
aproveitar o novo ano que 
inicia!

    
(*) - É consultor da Ibema 

Papelcartão. Designer, professor de 
pós em  Engenharia de Embalagem 

do IMT Mauá e autor dos livros 
Design de Embalagem – Curso 
Avançado, Gestão Estratégica 
de Embalagem e Inovação na 
Embalagem – Método Prático.
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A evolução do papel do CIO

Diego Império (*)

De acordo com o estudo recen-
te do IDC, o FutureScape: 
Latin America IT Industry 

Predictions, até 2022, mais de 50% 
do PIB da América Latina será digi-
talizado. Isso acontecerá por causa 
do crescimento da digitalização em 
todos os setores, impulsionada prin-
cipalmente por ofertas, operações 
e relacionamentos. Além disso, de 
2019 a 2022, cerca de 380 bilhões de 
dólares serão investidos em despesas 
relacionadas à TI.

Neste contexto, compartilho ideias 
que considero essenciais para explorar 
o desafio dessa transformação, bem 
como as possíveis alternativas para 
uma transição bem-sucedida:

 1) Exercer a liderança digital: 
para que uma empresa tire o má-
ximo proveito das soluções tecno-
lógicas, o CIO terá que estabelecer 
uma agenda com todos os execu-
tivos C-levels, como reuniões for-
mais e informais individuais, com 
o objetivo de debater ideias com 
foco em inovação. Dessa forma, 
será possível criar uma lista de 
projetos de transformação digital, 
que deverão ser compartilhados 
em uma reunião geral.

 2) Expandir a sua capacidade 
para além das fronteiras atu-
ais: uma vez concebido o projeto, 
é   essencial que a análise da trans-
formação digital seja aprofundada. 
Para isso, é necessário obter a 
aprovação dos diretores e, poste-
riormente, promover conversas 
com funcionários em todos os 
níveis.

 3) Investir tempo buscando, rece-
bendo e ouvindo fornecedores: 
o profissional deve encaixar em sua 
rotina o hábito de fazer buscas, 
diariamente, sobre novas práticas 
tecnológicas usadas pelo mercado 
e capazes de resolver problemas 
recorrentes de clientes e usuários. 
Com isso, será possível melhorar 
a produção e oferta de serviços, 
tendo em vista que, atualmente, 
os integradores estão adotando 
empresas de tecnologia especiali-
zadas em executar funções como 
o uso de plataformas IoT.

 4) Contar com uma infraestru-
tura preparada para as mu-
danças tecnológicas: Big Data, 
analytics e inteligência artificial 
serão uma realidade cada vez 
mais próxima e imprescindível 
para sucesso na concorrência com 
as inúmeras opções do mercado. 
Somando-se a isso, os profissio-
nais precisam colocar na agenda 
ações que envolvem reduções de 

custo, prevenção nas violações de 
segurança informática, automa-
ção de processos, terceirização 
de atividades e migrações para a 
nuvem.

 5) Garantir a segurança e a con-
fidencialidade da informação: 
manter o armazenamento e a 
proteção das informações críticas 
da empresa é essencial para pro-
mover um bom relacionamento e 
fomentar a confiança dos clien-
tes, fornecedores, funcionários e 
executivos. Por isso, invista em 
plataformas de manutenção e 
segurança cibernética.

Em resumo, a evolução da indústria e 
o fato da transformação digital ser ine-
vitável na maioria dos setores, manterá 
os CIOs em estado de alerta por algum 
tempo. Por isso, líderes dinâmicos e 
qualificados para administrar esse novo 
ambiente empresarial serão cada vez 
mais buscados e valorizados.

(*) É President & CEO da Ricoh América Latina

Com o avanço da tecnologia, o papel que o CIO (Chief Information Officer) desempenha dentro da 
companhia sofreu alterações notáveis ao longo dos últimos anos. O claro impacto das novas soluções 
nos negócios fez com que o profissional se tornasse um dos principais responsáveis pelo crescimento 
das empresas, destacando cada vez mais sua atuação. Com isso, esses profissionais precisam ser a 
força motriz da inovação, uma tarefa nada fácil, mas não impossível.
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News@TI
Na disputa entre as grandes do cloud

@A BRLink, empresa que atua há apenas 5 anos com soluções e 
gerenciamento de nuvem AWS, já disputa o mercado de forma 

expressiva  como líder em três quadrantes diferentes: (1) Public 
Cloud Transformation Services for Midmarket; (2) Managed Public 
Cloud Services; e (3) Managed Public Cloud Services for AWS. Neste 
último, a BRLink aparece à frente de grandes players, como TIVIT, 
Mandic,  Locaweb e UOL DIVEO, entre outros. 

Dicas para embarcar, de vez, na jornada 
da Transformação Digital

C
IOAté pouco tempo, as relações comer-

ciais costumavam ser unilaterais, ou 
seja, um lado vendia e o outro comprava. 
Este cenário começou a mudar com os 
avanços tecnológicos, sobretudo, em 
função do maior acesso à internet e 
da proliferação dos smartphones, que 
reconfiguraram o comportamento dos 
consumidores, permitindo conexão e 
espaço para compartilhar experiências, 
negativas ou positivas, especialmente 
nas redes sociais.

Esta nova dinâmica proporcionou 
uma mudança profunda nas relações 
de consumo, que passaram a ser orien-
tadas para o cliente. Desta forma, sai 
na frente a empresa que compreende e 
se adapta a este novo perfil, nativo da 
nova economia digital. Mas, ainda que 
a transformação ocorra em âmbito do 
consumidor, as mudanças devem iniciar 
dentro de casa. Abaixo, listo cinco 
pontos para a transformação digital 
das empresas que ainda não aderiram 
a esta jornada.

1) Mude seu Mindset: o primeiro 
passo para iniciar sua jornada de trans-
formação digital deve ser a mudança da 
cultura interna. Se antes operávamos 
em um mundo analógico, agora estamos 
migrando para o digital. Estabeleça, 
então, uma mentalidade orientada a 
este novo cenário para não deixar seu 
negócio morrer.

2) Oriente seu negócio por Data-
-Driven: num mundo onde os clientes 
são os principais protagonistas e o 
palco é a internet, fica fácil identificar 
que os dados são o novo combustível 
e que devem orientar a sua estratégia 
de negócio. E qual seria, então, o car-
ro, que o leva a ter acesso aos dados 
dos clientes, de forma que se revele 
padrões e preferências e, principal-
mente, desenvolva relacionamento? A 

Inteligência Artificial, neste cenário, é 
a principal tecnologia propulsora que 
irá transformar dados em informações 
para serem utilizadas em tomadas de 
decisões nas empresas.

3) Estabeleça um roadmap bimo-
dal: em qual estágio da transformação 
digital seu negócio está e aonde você 
quer chegar? Quão “digital” sua empre-
sa é? Responder a estas indagações é 
imprescindível para entender quais de 
seus processos são analógicos e têm a 
possibilidade de entrarem na estraté-
gia da jornada digital a ser percorrida. 
O modelo de maturidade deve ser 
orientado, sobretudo, por uma ótica 
bimodal, cujo foco cria uma estratégia 
coerente de descontinuação de mo-
delos analógicos simultaneamente ao 
desenvolvimento de padrões digitais.

4) Comece pela eficiência ope-
racional alinhada à experiência 
do cliente: após ter desenvolvido o 
roadmap digital, é hora de embarcar 
no primeiro passo desta jornada, que 
é a implementação dos processos que 
serão automatizados, tendo em vista 
o atendimento ao novo perfil de con-
sumidor digital, que requer melhores 

experiências. Aqui, podemos elencar, 
por exemplo, a substituição de tarefas 
repetitivas, como atendimento telefôni-
co, por robôs ou chatbots. Neste passo 
da jornada, não é só o cliente que ganha 
otimizando seu tempo e obtendo mais 
agilidade para solucionar problemas, 
mas também a empresa, que obtém 
eficiência operacional e reduz custos.

5) Desenvolva novos modelos de 
negócios: a Uber, maior empresa de 
transporte do mundo, não possui ne-
nhum carro, assim como a maior rede 
de hospedagens, a Airbnb, não possui 
nenhum hotel. Qual a disrupção no 
modelo de negócios dessas empresas? 
Elas cresceram seus negócios por meio 
de valor. Na contramão do “pensa-
mento oceano vermelho”, que busca o 
confronto com concorrentes por meio 
dos melhores incrementos de custo e, 
ou, qualidade, elas se engajaram no 
“pensamento oceano azul”, cujo foco é 
relevar posições de mercado desocupa-
das, refletindo a real inovação de valor. 
Trazendo este exemplo de disrupção 
para sua empresa, é possível vislumbrar 
novos modelos de negócios a partir do 
compartilhamento e monetização de 
dados por meio das API (Application 
Programming Interface).

Diante destas dicas, ficou mais fácil 
para entender que a transformação 
digital se trata de uma jornada a ser 
percorrida sob a ótica do consumidor. 
O passo a passo para embarcar neste 
novo mundo digital inicia dentro da 
própria empresa, alterando padrões e 
mentalidades. Só assim será possível 
caminhar para a transformação tecnoló-
gica e, por fim, alcançar a tão almejada 
disrupção dos negócios.

(Fonte: Ricardo Recchi é country manager da 
Genexus no Brasil, desenvolvedora global de 

produtos para software baseados 
em Inteligência Artificial)


