
Desbloqueie mais valor alinhando todos os seus processos de inovação e 
dados – da captura de ideias ao desenvolvimento, do planejamento à 
fabricação e finalmente ao serviço – em uma única plataforma em nuvem.

estratégias para  
a inovação contínua5

Analise o feedback onde quer que esteja a voz do 
cliente, do produto e da fábrica, e faça uso dessas 
informações para priorizar as inovações contínuas 
que mantêm seus clientes satisfeitos

Serviço

Priorize o feedback para manter, entregar 

e monetizar continuamente os serviços

Trabalhe estrategicamente com parceiros 
fornecedores para aproveitar novas oportunidades 
e padronizar a forma de qualificar, negociar e 
integrar fornecedores ao processo de produção.

Parcerias

Qualifique e selecione fornecedores 
para transformar a colaboração em 
inovação acelerada

Entenda melhor o que seus clientes querem – 
crie, produza e forneça mais rápido – e preste 
um serviço de alto nível

Execução

Produza ofertas personalizadas
para atender às necessidades do 
cliente de forma rápida e contínua

Alinhe sua oferta com a demanda prevista e 
otimize seus custos de fabricação com uma única 
plataforma colaborativa de cadeia de suprimentos 

Planejamento

Tenha uma visão completa dos dados para 
melhor se antecipar e se adaptar à demanda 

Faça uso das funções analíticas e vincule o 
feedback de seus clientes, produtos e fábricas 
para promover ideias vencedoras em projetos 
de desenvolvimento bem-sucedidos.

Desenvolvimento

Identifique e traduza as suas melhores 
ideias em inovações valiosas 

Transforme suas melhores ideias em máquinas 
lucrativas – e as mantenha funcionando 
continuamente com o Oracle Cloud SCM

Leia o relatório

Descubra mais

6% dos CEOs estão satisfeitos 
com os esforços de inovação 
em suas organizações.

1. McKinsey & Company

Apenas

+30%
Quando ocorre disrupção, 

empresas que investem 
em inovação superam a 

concorrência em 
2. PwC

 “Nos dias de hoje, é preciso ter dados de acesso em tempo 
real durante todo o ciclo de vida do produto. Produtos e 

serviços não estão sendo desenvolvidos no vácuo”

Craig Halterman, CIO, Cohu

https://www.oracle.com/br/scm/product-lifecycle-management/innovation/
https://www.oracle.com/br/scm/product-lifecycle-management/innovation/
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-design/our-insights/modern-cpg-product-development-calls-for-a-new-kind-of-product-manager
https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/pwc-covid-19-cfo-pulse-survey.html

