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Mais do que nunca, é importante que os profissionais da cadeia 
de suprimentos tenham visibilidade total de toda a rede para 
tomarem decisões de negócios essenciais com confiança.  

Transparência, planejamento colaborativo, velocidade e precisão 
são cruciais. As organizações estão rumando em direção ao 
planejamento contínuo da cadeia de suprimentos e ciclos 
operacionais. 

A visibilidade multicamada — que inclui a capacidade de rastrear 
ativos e o estoque e monitorar as condições de produção e 
transporte — é essencial para gerar confiança e melhorar a 
colaboração entre parceiros comerciais.

Um sistema comum que ajuda todas as partes interessadas a 
planejar, rastrear movimentações e fazer ajustes em tempo real é 
a chave para uma visibilidade eficaz da cadeia de suprimentos. De 
acordo com o IDC, apenas 75% das organizações estão trocando 
dados com ecossistemas externos em 2 a 5 processos de negócios. 

Há um benefício real em conectar sua rede de suprimentos a 
aplicativos empresariais em nuvem. Isso proporciona a capacidade 
de antecipar-se às mudanças contínuas nas tecnologias, na 
economia e nos modelos de negócios. Permite também inovações 
contínuas sem disrupções — com atualizações periódicas de fácil 
adoção, sem upgrades complexos.  

A Western Digital conta com a Oracle Cloud para gerir suas 
finanças e operações globalmente. De acordo com o CIO Steve 
Phillpott, "Alguns dos maiores benefícios que estamos obtendo 
com a Oracle Cloud resultam do fato de podermos adotar 
atualizações contínuas com facilidade. Aceitamos 12 atualizações 
em apenas três anos de existência. Eu jamais tinha tido 12 
atualizações para fazer em um sistema de ERP num período de 
três anos. E nunca soube de outra empresa que fizesse isso com 
sistemas on-premises."

Mesmo antes da recente turbulência na economia, as abordagens 
tradicionais para a cadeia de suprimentos estavam sendo 
repensadas, impulsionadas por:
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A COVID-19 ampliou rapidamente e acelerou a necessidade 
de operações resilientes. Isso trouxe à tona a importância 
de impulsionar o desempenho coletivo da cadeia de 
suprimentos. Em tempos de mudanças rápidas, o que 
conta é a prontidão — com sistemas que promovem 
visibilidade, rapidez na tomada de decisões e flexibilidade 
nas respostas. 

De acordo com o IDC, apenas 75% 
das organizações estão trocando 
dados com ecossistemas externos 
em 2 a 5 processos de negócios.

• Inovação tecnológica rápida
• Mudança nos negócios e mercados
• Comércio global e interdependência 
• Guerras comerciais e tarifárias



Promova decisões 
melhores mais rápido

Tomar decisões acertadas rapidamente é desafiador, 
mesmo em um ambiente estável. Considerando o ritmo e a 
magnitude cada vez maiores das mudanças em nosso mundo 
hoje, é mais essencial do que nunca tomar decisões acertadas 
rapidamente, especialmente as de alto risco, para fazer a 
organização avançar.

Um recente artigo da McKinsey & Company, "Decision-
Making in Uncertain Times", identificou cinco 
comportamentos para ajudar a percorrer o caminho da 
recuperação e do crescimento. Entre as recomendações 
estão: formar equipes multifuncionais para tomarem decisões 
táticas, liberando a liderança executiva para tomar as grandes 
decisões (pois, tradicionalmente, a reação de muitos líderes a 
crises anteriores não tem sido suficiente). Esse é um conceito 
que a McKinsey chama de "Go Big or Go Home" (algo como 
“Vá com tudo ou vá pra casa”).

Para apoiar tanto as decisões táticas quanto as estratégicas, 
você precisa de transparência na cadeia de suprimentos e 
métricas alinhadas em toda a rede de suprimentos, com 
suporte de aplicativos de negócios integrados e acesso flexível 
às informações por meio de um data warehouse altamente 
acoplado.  Nossos clientes de nuvem têm uma visão unificada 
dos dados de clientes, operações, produtos e máquinas. Eles 
podem usar esses dados para tomar decisões rapidamente e 
garantir o alinhamento com suas metas e objetivos.  

Os processos e fluxos de trabalho no Oracle Fusion Cloud 
Supply Chain Management (SCM) vêm com insights 
integrados que ajudam a monitorar as operações, gerenciar 
as exceções e simplificar a execução. Por exemplo, nós 
incorporamos inteligência artificial e machine learning ao 
Oracle Fusion Cloud Applications para fazer predições, 
recomendar e orientar soluções e, por fim, promover 
decisões melhores e mais rápidas. Modelos de machine 
learning são capazes de analisar dados da Internet das Coisas 
(IoT) para revelar insights ocultos. A logística conectada 
ajuda a monitorar veículos, motoristas e viagens para 
fornecer visibilidade em tempo real de localizações, custos 
operacionais e comportamentos de condução de veículos. 
A manutenção preditiva usa dados de sensores de IoT para 
detectar, em tempo real, necessidades de manutenção em 
ativos nas instalações do cliente e fornecer informações 
situacionais em canteiros de obras. Com a manufatura 
inteligente, você pode reinventar os processos de fabricação 
e melhorar a eficiência e a visibilidade da cadeia de 
suprimentos. E, por fim, a IoT pode ajudar a garantir a saúde 
e a segurança dos funcionários, melhorar a conformidade e 
automatizar o controle do tempo e da mão-de-obra.

A Western Digital conta com o Oracle Cloud SCM para acelerar 
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Condução das atividades da cadeia de valor 
rumo à excelência no desempenho
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Fonte: Deloitte, "Steering Value Chain Activities Toward Exceptional Performance - Optimizing the 
end-to-end value chain with the help of an integrated solution"

O propósito final de aprimorar os insights e a colaboração em 
toda a cadeia de valor é melhorar o desempenho da cadeia de 
suprimentos.  A Figura 1 foi extraída de um artigo da Deloitte; ela 
oferece um framework útil para as funcionalidades e abordagens 
necessárias. Ela destaca a importância de aplicativos de 
negócios integrados, com funcionalidades flexíveis de data 
warehousing. Essa é exatamente a abordagem que adotamos no 
Oracle Fusion Cloud Applications e no Oracle Autonomous Data 
Warehouse.

Melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos exige 
também um conjunto claro de metas, objetivos e alvos 
— os quais precisam estar alinhados com as prioridades 
de negócios que mudam rapidamente. Os acordos com 
parceiros comerciais devem incluir objetivos comuns 
e metas compartilhadas definidas por objetivos-chave 
de desempenho — e talvez até penalidades claramente 
definidas para casos de não conformidade. A fim de atingir 
esses objetivos comuns, os parceiros devem compartilhar 
dados e gerenciar com eficácia os processos e atividades 
que ultrapassam as fronteiras da organização.  

Vejamos como organizações no mundo todo estão 
empregando três estratégias-chave para ajudar a 
maximizar o desempenho da cadeia de suprimentos e 
como os insights e a colaboração são fundamentais para 
cada uma delas.

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/decision-making-in-uncertain-times
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/decision-making-in-uncertain-times
https://www.oracle.com/internet-of-things/
https://www.oracle.com/internet-of-things/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/operations/DELO-2577_Supply-Chain-Performance-Management-POV_A4_ks3_Safe.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/operations/DELO-2577_Supply-Chain-Performance-Management-POV_A4_ks3_Safe.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/operations/DELO-2577_Supply-Chain-Performance-Management-POV_A4_ks3_Safe.pdf
https://www.oracle.com/autonomous-database/autonomous-data-warehouse/
https://www.oracle.com/autonomous-database/autonomous-data-warehouse/


Transpor a lacuna multicamada entre parceiros 
comerciais, cada um com seus próprios dados, 
processos de negócios e culturas.

Obter visibilidade sobre disrupções no planejamento 
e insights sobre os efeitos dessas disrupções 
cadeia acima e cadeia abaixo.   

tanto as decisões táticas quanto as estratégicas que a ajudam 
a avançar rapidamente. De acordo com Phillpott, "Usamos a 
agilidade da plataforma em nuvem e o acesso ágil aos dados 
para mitigar o potencial impacto negativo de lidar com questões 
simultâneas relacionadas a embargos e restrições comerciais, bem 
como desafios em nossas fábricas de waffers de silício. Além disso, 
com toda a atual incerteza associada à cadeia de suprimentos, 
ganhamos a capacidade de planejar e redirecionar, com mais 
rapidez e eficiência, suprimentos de um fornecedor para outro  
ou de um local para outro com base nas prioridades imediatas."

A principal conclusão aqui é que é fundamental fornecer  
a todos os membros da rede de valor a visibilidade e os  
insights necessários para colaborar com eficácia e aumentar  
o desempenho da cadeia de suprimentos.

Conectar e acelerar o 
planejamento

A fim de maximizar o desempenho da cadeia de suprimentos, 
você precisa também de funções de planejamento conectadas 
em toda a organização. Isso é comumente conhecido 
como Planejamento Integrado de Negócios (IBP, do inglês 
Integrated Business Planning). Com dados conectados das 
áreas de finanças, vendas, operações e da força de trabalho, o 
planejamento e a execução da cadeia de suprimentos ficam mais 
bem alinhados em toda a organização. Isso fornece a base para 
transformar uma organização e ajuda as equipes da rede de 
suprimentos a trabalharem juntas para melhorar o desempenho 
da cadeia de suprimentos. 

A colaboração e a visibilidade da cadeia de suprimentos são 
essenciais para tomar decisões mais rápido. Todos — desde 
os fornecedores que fornecem produtos de base, passando 
pelos clientes que fazem pedidos e rastreiam a entrega, até 
as transportadoras que realizam as entregas — precisam de 
visibilidade e atualizações de status. Isso é especialmente 
verdade quando os parceiros de negócios operam baseados em 

diferentes geografias, fusos horários, sistemas e incentivos 
de desempenho. E, sim, os provedores de soluções vêm 
desenvolvendo e comercializando soluções de colaboração 
e visibilidade para a cadeia de suprimentos há mais de uma 
década, mas a capacidade de gerar insights para uma tomada 
de decisões eficaz e oportuna continua elusiva.

Os dois principais desafios para obter insights oportunos são:

Soluções eficazes exigem unificação dos dados de 
operações, clientes, produtos e máquinas. Elas precisam ter 
recursos de planejamento robustos, abrangentes e altamente 
integrados, bem como tecnologia moderna para a gestão de 
processos e os desafios de integração.

A Lidestri Foods, cliente da Oracle, é uma empresa familiar 
de fabricação de bens de consumo. A Lidestri alcançou 
um aumento significativo no desempenho usando o 
planejamento colaborativo. Eles desenvolveram uma 
compreensão íntima da demanda dos clientes e trabalharam 
com os fornecedores em um planejamento colaborativo. A 
Lidestri foi capaz de melhorar significativamente a precisão 
das previsões e convencer os clientes a terceirizar o processo 
usando pontos de prova associados a estoques reduzidos e 
desperdício de alimentos.

O Oracle Cloud Supply Chain Planning oferece recursos 
totalmente integrados, abrangendo desde a demanda até o 
suprimento, ferramentas de colaboração e visibilidade para 
ajudar você a reagir rapidamente para equilibrar a oferta e 
a demanda, e soluções de tecnologia para comunicações e 
gestão de processos. 

Ganhar transparência 
e construir confiança 

As organizações de hoje têm uma grande oportunidade de 
gerenciar com mais eficácia as complexidades de uma rede 
global de parceiros comerciais. Os setores de transporte e 
logística apresentam ineficiências significativas, incluindo 
longos tempos de espera para pagamentos, valores 
presos em disputas e altos custos de processamento e 
administração.1  Na área da saúde, mais de 25% das vacinas 
estragam devido a controles ambientais inadequados 
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1 FleetOwner 2017; Blockchain in Transport Alliance (BiTA); Winnesota

1

2

https://blogs.oracle.com/modernfinance/women-in-finance-using-technology-to-be-agents-of-change
https://www.youtube.com/watch?v=mr4uP75pufg
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durante o transporte, e a investigação de viagens pode levar em 
média 4 a 6 semanas.2 Para ajudar a resolver esses problemas, 
todos os envolvidos precisam ter visibilidade de ponta a ponta 
das cadeias de suprimentos de várias empresas, bem como 
capacidade de rastrear itens de valor, detectar anomalias e 
construir confiança entre os parceiros comerciais.

O Oracle Intelligent Track and Trace oferece exatamente isso. 
Ele tem a capacidade de rastrear transações à medida que  elas 
ocorrem em uma cadeia de suprimentos. Informações essenciais, 
como histórico, serialização e genealogia podem ajudar a 
resolver questões como recalls, disputas, falsificações, fraudes e 
conformidade regulatória. 

Oferecemos o Track and Trace como um aplicativo em nuvem 
que usa blockchain, com integração embutida com outros 
aplicativos em nuvem da Oracle, incluindo IoT Intelligent 
Applications, Procurement, Order Management, Transportation, 
Warehouse Management e Manufacturing. Você pode também 
conectar-se facilmente a outros aplicativos de cadeia de 
suprimentos de terceiros e on-premises. 

Com um repositório contábil único e confiável disponível para 
os diversos aplicativos de negócios, fornecemos um catalisador 
para uma transformação digital muito mais ampla, que reduz 
disputas e custos, aumenta as margens e otimiza os processos 
de negócios.

O resultado final é que o Intelligent Track and Trace reduz 
significativamente a complexidade da logística da cadeia de 
suprimentos e fornece uma base para estabelecer a confiança e 
uma colaboração construtiva entre partes interessadas da cadeia 
de suprimentos que se encontram desconectadas.

Maximize o desempenho 
da cadeia de suprimentos

Os aplicativos Oracle Fusion Cloud, em conjunto com o Oracle 
Autonomous Data Warehouse, oferecem visibilidade em 
tempo real e a capacidade de prever mudanças no fluxo de 
materiais e na produção, bem como em produtos e serviços. 
Você pode construir uma cadeia de suprimentos ágil e 
resiliente — algo que nunca foi tão importante como agora. 

Exploramos três importantes etapas que nossos clientes 
estão realizando para maximizar o desempenho da rede  
de suprimentos com insights e colaboração:  

O conjunto completo de aplicativos da Oracle oferece tudo 
o que você precisa para planejar continuamente, simplificar 
processos complexos e alinhar a execução em toda a 
organização e na cadeia de valor.

• Promover decisões melhores e mais rápidas 
com métricas e insights, bem como predições e 
recomendações de machine learning baseadas em 
dados unificados de máquinas, produtos, clientes e 
operações.

• Conectar, acelerar e unificar o planejamento entre 
as diversas funções e avançar em direção a um 
modelo de planejamento contínuo. 

• Obter visibilidade multicamada e a capacidade de 
rastrear reparos, substituições e entregas com os 
fornecedores.

Veja como tomar decisões melhores com insights e colaboração 
em www.oracle.com/br/scm/solutions/insights-collaboration/

Deseja saber mais?

2 PwC, World Health Organization, Drug Supply Security Act (DSCSA)

https://www.oracle.com/applications/blockchain/track-and-trace.html
https://www.oracle.com/br/scm/solutions/insights-collaboration/
https://www.oracle.com/scm/solutions/insights-collaboration.html
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