
Planejamento 4.0:
Como planejar com sucesso em um mundo 

digital, do marketing ao estoque



SUMÁRIO 02

1. O contexto 4.0: digital, conectado e individual .......................................................................................................03

 O consumidor como indivíduo .................................................................................................................................04

 Implicações organizacionais: o indivíduo, VUCA e o resultado ..................................................................05

	 Transformação	digital:	data	science	e	inteligência	artificial	aplicadas .....................................................07

2. Planejamento 4.0: integrando a cadeia, do marketing ao estoque ...................................................................10

 Gestão da cadeia de suprimentos: uma perspectiva digital .........................................................................10

 Marketing digital: individual e colaborativo .......................................................................................................12

 Trade marketing digital: aplicando data science ao mundo físico ..............................................................13

	 Gestão	de	demanda:	conectando	marketing	e	operações	com	inteligência	artificial ........................17

	 Gestão	financeira	moderna:	detalhada	e	em	tempo	real ...............................................................................19

3. Caso de sucesso: evoluindo o planejamento no varejo brasileiro .....................................................................22

4. Por onde começar? ...........................................................................................................................................................25

 Cinco passos para a evolução ...................................................................................................................................25

 Como a CTI Global pode te ajudar ..........................................................................................................................26



1. O contexto 4.0: digital, conectado e individual

O mundo se tornou digital. Entre as mais variadas estimativas, supõe-se que cerca 

de	2,5	quintilhões	de	bytes	são	criados	todos	os	dias.	Como	consequência,	a	vida	

online	 tem	 transformado	 as	 interações	 pessoais,	 no	 trabalho	 e	 na	 sociedade	 em	

geral.	Celulares	e	ferramentas	digitais	apoiam	decisões	sobre	em	quem	confiar,	o	

que comprar, onde ir e o que fazer. 

Com 2 bilhões de pessoas conectadas à internet, a mídia social está rapidamente 

se tornando o principal meio de comunicação e colaboração. Os jovens podem ter 

conduzido essas mudanças, mas pessoas de todas as idades aderiram à revolução 

virtual: nos EUA, 89% da geração Millennial usa redes sociais, bem como 72% dos 

ditos	Baby	Boomers,	nascidos	após	a	segunda	guerra	mundial.1 

Fruto da popularização de sensores, acesso à internet e tecnologias na nuvem, essa 

quantidade	só	aumentará.	Isso	altera	radicalmente	a	maneira	como	organizações e 

cadeias de suprimentos são gerenciadas, permitindo monitorar e otimizar ativos 

e atividades em um nível muito granular. O impacto já é sentido profundamente 

tanto pelo consumidor quanto pelo fornecedor.

Com	dispositivos	na	palma	da	mão,	a	qualquer	hora,	o acesso à informação tornou-se 

sinônimo de poder. A decisão de compra, mesmo no interior de uma loja, raramente 

passa sem uma consulta rápida ao preço online e às avaliações publicadas sobre o 

produto. Desta forma, a informação oferecida pela empresa perde em importância 

e a imagem da marca construída ao longo das interações individuais com cada um 

dos	consumidores	ganha	em	relevância.	

03



Nesse	 contexto,	 ser	 escolhido	 pelo	 consumidor	 é	 um	 privilégio,	 um	 voto	 de	
confiança	cuidadosamente	avaliado.	Para	receber	mais	destes	votos,	organizações	
buscam oferecer uma experiência única, construindo um diferencial no 
relacionamento. 

Antes, consumidores eram tratados como mercados de massa, atingidos por 
produtos padrões. Hoje, estão organizados em redes dinâmicas nas quais qualquer 
desvio	de	atenção	da	organização	facilmente	destrói	sua	imagem.	A	comunicação	
com	o	consumidor	passa	a	 ser	de	mão	dupla,	afinal	 são	os	consumidores	e	não	
mais	apenas	celebridades	contratadas	os	principais	influenciadores	no	momento	
de	 compra.	 Com	 isso,	 empresas	 são	 obrigadas	 a	 observar	 valores	 e	 critérios	
subjetivos de compra da rede de consumidores.

Formas conscientes de consumir ganham	 importância	 habilitadas	 por	 market	
places. Estas plataformas reúnem pessoas e ativos disponíveis criando maneiras 
totalmente novas de se consumir. Torna possível a dita economia sob demanda (ou 
então	economia	compartilhada),	como,	por	exemplo,	o	Uber,	que	une	capacidade	
ociosa com a demanda por transporte. 

Negócios	feitos	através	destas	plataformas	estão	se	multiplicando	rapidamente:	
da	lavanderia	a	cuidados	com	pets,	de	estadias	em	casas	a	compartilhamento	de	
viagens.	Todos	esses	negócios	 têm	uma	coisa	em	comum:	combinam	a	oferta	
descentralizada	e	a	demanda	do	consumidor	final	com	baixo	custo,	permitindo	
que	ambas	as	partes	 interajam	com	segurança	através	do	 feedback	contínuo	
(avaliações).	

Com	isso,	aqueles	que	nunca	haviam	se	considerado	fornecedores,	passam	a	ser.2  

Para o consumidor a digitalização trouxe imensos benefícios. Hoje ele 
consegue exercer seus valores muito mais facilmente, procurar produtos, preços 
e	trocar	de	fornecedor	a	qualquer	momento.	Por	exemplo,	há	alguns	anos,	os	
transtornos	 de	 se	 viver	 sem	 um	 carro	 em	 uma	metrópole	 eram	 impeditivos,	
situação	 bem	 diferente	 de	 hoje.	 Como	 consequência	 direta,	 o	 consumidor,	 
muito mais exigente, passa a demandar tratamento individualizado, não 
somente	 no	 serviço,	 mas	 também	 no	 produto	 e,	 com	 a	 internet,	 é	 capaz	 
de julgar e expor para todo mundo ver a sua relação com a marca, antes restrita.

O consumidor como indivíduo 
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de	cosméticos	brasileira.	Apostando	na	representatividade	e	tolerância,	mostrou	
uma família negra em um país onde a maioria se declara “parda” ou “preta” 
(termos	de	classificação	do	IBGE3	 ).	Ainda	que	o	fato	de	a	família	ser	negra	não	
fosse	o	tema	principal	do	comercial,	ninguém	previu	a	avalanche	de	comentários	
de	 cunho	 racista,	 muitos	 deles	 disfarçados	 de	 bem-intencionados4. Com essa 
mistura	de	 interpretações,	fica	difícil	avaliar	o	 real	 resultado	da	decisão	para	a	
marca no longo prazo.

A combinação de variabilidade, 
incerteza, complexidade e ambiguidade 
(o que corresponde à sigla VUCA no 
inglês)	tem	paralisado	organizações	que,	
na velocidade do mundo digital, acabam 
perdendo rapidamente mercado para 
concorrentes mais bem adaptados. O 
que fazer?

Uma coisa parece certa. Ao longo do 
tempo, as necessidades primárias dos 
consumidores têm sido supridas com 
mais qualidade e a sociedade tem escalado 

na	hierarquia	de	necessidades	de	Abraham	H.	Maslow.5	O	 teórico	 classificou	 as	
necessidades	 humanas	 em	 uma	 hierarquia,	 partindo	 de	 necessidades	 básicas	
(fome)	na	base	para	a	realização	pessoal	no	topo.	Ao	escalar	essa	hierarquia,	as	
necessidades se tornam cada vez mais subjetivas e completamente individuais. 

Por	 isso,	 é	 ilusão	 acreditar	 que	 mercados	 de	 produtos	 padrões	 e	 de	 massa	
retornarão.	Mais	do	que	isso,	companhias	estruturadas	para	focar	no	diferencial	de	
produto enfrentam a necessidade de uma profunda transformação organizacional 
para colocar o consumidor e sua necessidade efetivamente no centro. 

Esse novo contexto traz consigo diferentes questões organizacionais, entre elas, 
como abordar o consumidor neste mundo digital? Como sobreviver à variabilidade 
introduzida pela difusão rápida da informação? Como manter controle do 
resultado?

A ampla disponibilidade de avaliações sobre produtos concorrentes permite 
que consumidores explorem pequenas diferenças, concentrando o consumo 
nas	 alternativas	 melhor	 avaliadas.	 Isso	 facilita	 a	 troca	 e	 reduz	 a	 fidelização	 do	
consumidor. Em serviços, o efeito de rede (caracterizado pelo aumento da utilidade 
com	 a	 concentração	 de	 usuários)	 torna	 a	 opinião	 do	 consumidor	 ainda	 mais	
devastadora	e,	da	mesma	forma	que	negócios	explodem	exponencialmente,	podem	
ser instantaneamente destruídos.

A consequência disso? Um jogo acirrado que passa a ser jogado nos mínimos 
detalhes	do	produto,	dos	valores	da	organização	e	da	forma	com	que	o	consumidor	
é	 tratado,	 culminando	 em	 um	 mercado	 com	 elevada	 variabilidade	 e	 incerteza.	
Pequenas mudanças no produto e na experiência do consumidor podem 
implicar grandes variações de demanda,	sendo	que	o	impacto	dessas	mudanças	é	
extremamente incerto.

Nesse contexto, parece ser imprescindível amparar-se em um conjunto de valores 
claros que representam efetivamente a organização e seu posicionamento. 
Contudo, com a ampla e variada gama de consumidores observando a organização, 
fica	difícil	definir	qual	é	o	conjunto	de	valores	correto.	Interpretados	de	maneiras	
diferentes em contextos diferentes, decisões aparentemente triviais tornam-
se extremamente complexas. E, mesmo quando a decisão acertada parece ter 
sido tomada, sinais ambíguos de mercado, com reações diferentes de grupos de 
consumidores distintos, torna difícil saber com certeza se a decisão foi realmente 
boa. Essa ambiguidade assola a capacidade organizacional de aprender com os 
próprios	erros.	Cabe	aqui	um	exemplo	de	decisão	embasada	em	valores,	mas	que	
colheu	reações	difíceis	de	se	prever:	a	campanha	de	Dia	dos	Pais	2018	de	uma	rede	

Implicações organizacionais: o indivíduo, VUCA e o resultado
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Afinal,	 market share depende de um sólido posicionamento com relação a 
propósito e valores e de uma abordagem do consumidor como indivíduo. Isso 
é,	cada	produto	oferecido	pode	ser	igual,	do	ponto	de	vista	físico,	mas	precisa	ser	
individual, do ponto de vista de experiência do consumidor. Alcançar este objetivo 
só	é	possível	com	aplicação	adequada	da	tecnologia	para	garantir	a	disponibilidade	
ampla	do	produto,	acompanhada	do	controle	financeiro	organizacional.	

Na busca de aumentar a disponibilidade do produto, organizações têm buscado 
transformar produtos em serviços, usufruindo inclusive da infraestrutura ociosa 
de terceiros e da crescente digitalização. Ramos mais tradicionais, como o varejo 
e de bens de consumo, não são diferentes. Estes têm buscado o mesmo objetivo 
com conceitos similares, mas mais difíceis de serem implantados na prática. Um 
exemplo	é	o	omnichannel: aumentar a disponibilidade de produtos em diferentes 
canais de atuação, mantendo a experiência única do consumidor. 

Com outras características, outros setores têm avançado mais rapidamente nessa 
direção.	Fintechs,	empresas	de	crédito,	seguro	e	marketing	vêm	aplicando	análise	
de dados para automatizar a penosa arte da avaliação qualitativa do cliente, 
oferecendo produtos individuais para necessidades diferentes de cada cliente, 
cada qual em sua fase de vida. E a tendência não acaba aqui. A combinação da 
tecnologia da informação com dados e mecanismos distribuídos de produção 
(por	 exemplo	 o	 uso	 de	 plataformas	 ou	 a	 impressão	 3D)	 permite eliminar o 
trabalho do artesão nos mais diversos mercados.

Nesse contexto, surge uma pergunta importante: como transformar a 
organização, mantendo o controle dos resultados à medida que se aprofunda na 
complexidade de ofertas individuais?	Afinal,	a	capacidade	de	oferecer	produtos	
ou promoções individuais tem como implicação a necessidade de se gerenciar o 
resultado	também	no	detalhe	do	indivíduo,	na	velocidade	do	mercado	digital.	

A resposta mais rápida tem sido exigir inovação. Um pouco iludidas pelo ‘digital’ 
no	termo	 ‘transformação	digital,’	é	comum	encontrar	empresas	que	 impõem	ao	
CIO	a	difícil	tarefa	de	inovar	no	negócio.	Ele,	frequentemente	sem	saber	por	onde	

começar,	 embarca	 na	 construção	 de	 laboratórios	 de	 startups,	 terceirizando	 a	
capacidade inovadora, na esperança de que a empresa encontre soluções capazes 
de prepará-la para o novo contexto. Contudo, o sucesso apenas incremental 
dessas	iniciativas,	quando	não	acompanhadas	de	uma	estratégia	clara,	embasada	
na	análise	cuidadosa	do	consumidor,	é	bastante	comum.	
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Suni Gupta6	 identificou	 três	 estratégias	 que	 organizações	 têm	 perseguido	 para	
mitigar os efeitos da ruptura digital: 

Contudo,	Gupta	identificou	que	essas	iniciativas	levam	a	um	sucesso	limitado.	Em	
suas palavras7:

É	por	isso	que	uma	real	transformação	digital	envolve	repensar	o	negócio	em	quatro	
dimensões complementares: 

Independentemente	 do	 rumo	 assumido	 pela	 organização,	 uma	 coisa	 é	 certa:	 a	
solução	 para	 qualquer	 uma	 destas	 perguntas	 envolve	 trabalhar	 consumidores	
individuais com rapidez, seja internamente, no processo de tomada de decisão ou 
na agregação de valor ao produto, seja externamente, na experiência oferecida ou 
no	modelo	de	negócio	assumido.

A	 consequência	direta	desta	necessidade	é	 a	 capacidade	de	analisar	o	 indivíduo	
e	 suas	 idiossincrasias	 expressas	 através	 de	 compras	 passadas,	 posicionamentos	
nas redes sociais, likes e dislikes em seu mundo virtual. Obviamente, os custos da 
agilidade necessária impedem que esta análise seja realizada manualmente.

É aí que entram em cena a ciência de dados (data science) e a inteligência artificial.

Transformação digital: data science e inteligência artificial aplicadas

  Cada estágio da jornada pode ser útil e até mesmo essencial, em um 
determinado momento. Criar uma unidade independente é como lançar 
uma lancha para virar um grande navio. Muitas vezes a lancha parte com 
velocidade, mas faz pouco para mover o navio. Experimentos ajudam uma 
empresa a testar novas ideias e explorar tendências futuras, mas fazer 
experimentos sem um roteiro ou um senso de direção pode dar a ilusão de 
sucesso a curto prazo sem causar qualquer impacto a longo prazo, resultando 
em ideias que proliferam sem escala e apenas desperdiçam tempo e recursos 
valiosos. Além disso, toda empresa deve sempre tentar melhorar a eficiência e 
minimizar os custos. Contudo, se você confiar apenas nessa abordagem, estará 
assumindo implicitamente que a tecnologia não mudará fundamentalmente 
seus negócios.

Criar unidades 
menores ou 

startups, 
independentes, 

dentro da 
organização maior; 

Utilizar a tecnologia 
para reduzir custos 

e melhorar a 
eficiência. 

Conduzir uma série 
de experimentos 

digitais, vulgas provas 
de conceito (POC na 

sigla em inglês) ou 
protótipos (MVP na 

sigla em inglês);

1. Data-driven management: como acelerar a tomada de decisão, com foco 
	 no	detalhe	do	consumidor	individual?	

2. Data-driven operations: como	aumentar	a	flexibilidade	e	a	agilidade 
	 organizacional	sem	perder	eficiência?

3. Digital consumer experience: como oferecer uma experiência individual e 
 única ao consumidor? 

4. Digital business model: como	a	partir	destas	tecnologias	modificar	o 
	 modelo	de	negócio	da	organização?
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Data science é	fundamentalmente	uma	nova	forma	de	se	abordar	os	problemas,	

embasando conclusões com metodologia suportada por dados. É composto por três 

competências	 distintas	 e	 sobrepostas:	 a	 capacidade	de	utilização	de	 técnicas	de	

modelagem	e	tratamento	de	dados;	as	habilidades	de	um	cientista	da	computação	

para projetar e utilizar algoritmos para armazenar, processar e visualizar esses 

dados	com	eficiência,	e	o	conhecimento	do	domínio	de	negócio,	necessário	tanto	

para formular as perguntas certas quanto para colocar suas respostas no contexto.1

Desta	forma,	um	cientista	de	dados	é	capaz	de	entender	e	solucionar	problemas	

de	 negócio	 extraindo	 conhecimento	 dos	 dados	 com	 a	 técnica	 adequada.	 Entre	

elas	 estão	 técnicas	 estatísticas,	 matemáticas,	 computacionais,	 de	 simulação,	 de	

otimização	e	de	inteligência	artificial.	Este	último	tem	sido	amplamente	discutido	

na mídia e tornou-se um novo hype organizacional.

Existem	 diferentes	 definições	 para	 a	 inteligência artificial. Uma das mais 

comumente	aceitas	a	define	como	a	criação	de	agentes	computacionais	racionais,	

isso	 é,	 mecanismos	 que	 operem	 sob	 controle	 autônomo	 com	 a	 capacidade	 de	

perceber seu ambiente, persistir e se adaptar a mudanças, sendo capazes de 

criar	 e	 perseguir	metas	 para	 alcançar	 o	melhor	 resultado.	 Isso	 envolve	 permitir	

que o computador se comunique utilizando a linguagem natural, armazenando, 

processando	 e	 atualizando	 o	 que	 sabe	 para	 utilizar	 esse	 conhecimento	 com	 o	

objetivo de responder perguntas e tirar novas conclusões.1

Combinadas,	as	competências	em	ciência	de	dados	com	as	técnicas	de	inteligência	

artificial	permitem	abordar	grandes	quantidades	de	dados,	extraindo	informações	

valiosas sobre o comportamento do consumidor. São as relações ocultas nestes 

dados que revelam padrões e preferências individuais valiosas para toda 

organização. 

Entre	os	exemplos	de	uso	desse	tipo	de	conhecimento	estão:	promoções	individuais,	

criadas	 a	 partir	 do	 perfil	 de	 compras;	 otimização	 de	 rotas	 e	 trajetos,	 buscando	

eficiência	 operacional	 logística	 com	 base	 no	 comportamento	 do	 motorista,	 e	

atendimento personalizado feito por atendentes virtuais capazes de interagir 

individualmente	com	milhares	de	clientes	(como	ocorre	com	a	Bia,	do	Bradesco,	

uma	plataforma	de	inteligência	artificial	baseada	no	IBM	Watson).		

Contudo,	construir	competências	sólidas	ou	diferencial	competitivo	baseado	em	

ciência de dados exige da organização uma transformação ampla e profunda que 

só	gera	resultados	se	for	orientada	ao	valor	final	percebido	pelo	consumidor.	Isso	

porque	existe	um	importante	pré-requisito,	do	ponto	de	vista	prático	nada	trivial,	

para essa competência: a coleta e a disponibilização dos dados. Coletar os dados 

corretos, na velocidade adequada, na granularidade ideal e torná-los facilmente 

acessíveis	 pode	 envolver	 uma	 mudança	 tanto	 na	 infraestrutura	 tecnológica	

quanto	na	forma	da	organização	trabalhar	com	seus	clientes.	

Esse	é	o	primeiro	passo	para	a	organização	evoluir	na	escada	de	maturidade	da	

ciência	 de	 dados.	 Apenas	 na	 sequência	 que	 se	 pode	 então	 perseguir	 o	melhor	

entendimento do passado com modelos descritivos, as causas da situação atual 

com	modelos	diagnósticos,	evoluindo	para	prever	o	futuro	com	modelos	preditivos	

de	maior	qualidade	até	se	gerar	automaticamente	um	conjunto	de	decisões	ótimas	

com modelos prescritivos.

A transformação digital é caracterizada pela a utilização 
adequada destes modelos, combinados com técnicas de 
inteligência artificial (por exemplo o processamento de linguagem 
natural) nos diferentes domínios da organização, com o objetivo 
único de se gerar maior valor para o consumidor individual.
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Em	 uma	 estratégia	 clara	 de	 evolução,	 a	 aplicação	 destas	 técnicas	 segue	 em	

paralelo nas quatro dimensões citadas: gestão do negócio, eficiência operacional, 

experiência do consumidor e modelo de negócio.	Afinal,	não	é	incomum	observar	

empresas investindo muito apenas em uma dimensão, limitadas por gargalos nas 

outras.	 Por	 exemplo,	 promoções	 individuais	 podem	 ser	 muito	 atraentes	 para	 o	

marketing e seu consumidor, mas podem facilmente implicar margens negativas ou 

insatisfação	se	não	planejadas	com	visibilidade	financeira,	acompanhadas	de	uma	

cadeia	capaz	de	posicionar	o	estoque	no	local	correto	com	rapidez	e	eficiência.	
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2.	Planejamento	4.0:	integrando	a	cadeia,	do	marketing	ao	estoque	

Enquanto empresas nascidas no mundo digital, como Amazon, Alibaba 

e	Uber	usufruem	das	vantagens	estratégicas	oferecidas	por	uma	

cadeia baseada no domínio e no tratamento da informação, 

empresas tradicionais esforçam-se para entender 

como o tsunami digital as afetará. Em um mundo 

de consumidores conectados, tanto a difusão de 

novos	produtos	quanto	de	revisões	destrutivas	é	

praticamente instantânea. 

Nesse contexto, a satisfação de cada 

consumidor com cada entrega individual 

ganha	 muito	 em	 importância.	 O	 desempenho	

organizacional	 fica	 ainda	 mais	 dependente	 

do	 desempenho	 integrado	 da	 sua	 cadeia	 de	

suprimentos. 

E transformar digitalmente o core da organização 

passa por digitalizar sua cadeia de suprimentos em 

conjunto com pelo menos parte da interface com 

o consumidor.

A	 cadeia	 de	 suprimentos	 é	 tradicionalmente	 encarada	 como	 um	 conjunto	 de	
restrições para a organização. A segmentação ou individualização do produto, 
por exemplo, esbarra em limites físicos e de gestão. Exige máquinas diferentes 
na fábrica, fornecedores diferentes, estoques diferentes, rotas de transporte 
diferentes.	Desta	forma,	organizações	tradicionais	buscam	o	ponto	ótimo	no	qual	
o custo marginal da complexidade da cadeia, fruto da variedade de produto, preço, 

Gestão da cadeia de suprimentos: uma perspectiva digital

promoção	ou	 canal,	 é	 igual	 ao	 seu	 resultado	marginal.	Contudo,	 em	um	mundo	
VUCA	 essa	 estratégia	 tem	 perdido	 eficiência.	 A	 combinação	 de	 variabilidade	 e	
incertezas aumenta estoques e reduz níveis de serviço, implicando aumento de 
custos e insatisfação do consumidor. 

Geralmente,	 o	 desafio	de	 abordar	 individualmente	o	 consumidor	 é	 simplificado	
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2.	Planejamento	4.0:	integrando	a	cadeia,	do	marketing	ao	estoque	

através	de	 critérios	de	 segmentação.	Organizações	encaixam	consumidores	em	
uma	 prateleira	 e	 oferecem	 para	 essa	 prateleira	 um	 conjunto	 de	 serviços	 pré-
definidos	 sobre	 uma	 cadeia	 de	 suprimentos.	O	 número	 de	 segmentos	 tratados	
é	 limitado,	estático	e	pequeno,	uma	vez	que	o	aumento	neste	número	aumenta	
também	 os	 custos	 de	 operação	 em	 proporção	 quase	 direta.	 No	mundo	 digital,	
essa forma de abordar consumidores deixou de fazer sentido, uma vez que cada 
consumidor busca um tratamento realmente individual, traduzido em um conjunto 
produto-serviços	com	preço,	oferta	e	comunicação	específicas.

Transformar digitalmente uma cadeia implica transformar investimentos 

lineares em tecnologia, em capacidades exponenciais de tratar a complexidade. 
Tradicionalmente, a criação de um novo segmento de consumidores poderia exigir, 
no limite, a duplicação de parte da estrutura de gestão, mas em uma cadeia digital, 
isso não acontece. Combinando inteligência computacional no planejamento e 
na	 execução	 com	 tecnologias	 flexíveis	 de	 produção,	 cadeias	 digitais	 são	 capazes	
de entregar ofertas individualizadas para consumidores em qualquer lugar, sem 
aumento de estrutura. 

Para	 isso,	 essas	 cadeias	 conectam	 o	 consumidor	 à	 operação	 com	 a	 aplicação	
consistente de diferentes tecnologias nas diferentes funções:

Gestão automatizada 
e inteligente de 
alavancas de vendas 

Previsão avançada 
da demanda

Planejamento ótimo 
da cadeia

Malha e produção 
flexível

Distribuição 
decentralizada 

Integração financeira 

Equipes de marketing 
e	vendas	definindo	
atributos funcionais de 
produto, preços regionais, 
segmentos de clientes e 
suas	promoções?	Passado.	
Cadeias digitais utilizam 
inteligência	artificial	para,	
a partir da informação 
do consumidor, por 
exemplo, seu Facebook, 
identificar	preferências	e	
gerar ofertas individuais 
automaticamente, atingindo 
o consumidor por canais 
digitais instantaneamente. 
Além	disso,	automatizam	a	
segmentação de ponto de 
venda	e	portfólio,	buscando	
atender a individualidade 
do consumidor em todos os 
seus pontos de contato.

A partir da revisão online 
das alavancas de vendas, 
algoritmos	de	machine	
learning são capazes de 
atualizar previsões com 
rapidez, considerando o 
comportamento individual 
com eventos como 
mudanças	de	portfólio,	
preços ou promoções 
para os consumidores 
individuais.

O	próximo	passo	é	
desdobrar a demanda na 
malha	física.	Para	isso,	
algoritmos de otimização 
conectam produção, 
compras, distribuição e 
políticas de estoque de 
tal forma que, a partir de 
variações de demanda, 
garante-se a operação 
ótima	integrada	da	malha	
considerando restrições 
físicas, custos e níveis de 
serviço.

Obviamente,	nenhum	
resultado	é	gerado	se	o	
plano não se torna um 
produto real, na casa do 
consumidor. Aí entram 
tecnologias de produção 
flexíveis	(base	da	indústria	
4.0)	e	a	utilização	inteligente	
de plataformas e market 
places, com lotes unitários 
e capacidade de produção 
descentralizada.	Além	
disso, a conexão digital e a 
transparência	com	a	malha	
de fornecedores garantem 
que toda a cadeia seja 
capaz de se reprogramar 
rapidamente.

Por	fim,	a	distribuição	
passa a ser descentralizada 
utilizando modais não 
convencionais. A exemplo 
do	Waze,	que	utiliza	seu	
celular como fonte de 
informação, para garantir 
nível de serviço em locais 
remotos, cadeias modernas 
têm utilizado formas menos 
ortodoxas de transporte, 
como embarcar seus 
produtos	em	ônibus	de	
passageiros,	definir	pontos	
de coleta no bar da esquina 
ou	mesmo	trabalhar	com	
drones.

Manter as margens do 
produto sob controle em 
um cenário de elevada 
variabilidade nas alavancas 
de	vendas	é	um	desafio.	
Nesse contexto, cadeias 
modernas conectam as 
informações de alavancas de 
vendas e custos de operação 
em diferentes cenários 
financeiros,	capazes	não	
só	de	revelar	o	resultado	
previsto instantaneamente, 
mas oferecendo uma medida 
de risco e alternativas para 
aquele conjunto de planos.
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2.	Planejamento	4.0:	integrando	a	cadeia,	do	marketing	ao	estoque	

Entre as ferramentas de geração automática de demanda estão as aplicações de 
técnicas de ciência de dados ao trade marketing.	Este	é	um	dos	principais	elos	
de	conexão	entre	negócio	e	seu	consumidor.	Do	outro	lado,	a	gestão de demanda 
conecta	 o	 negócio	 com	 sua	 cadeia,	 permitindo	 que	 a	 operação	 se	 adapte	 para	
entregar	 a	 promessa	 individual	 realizada	 com	eficiência	 de	 estoques	 e	 nível	 de	
serviço.	 E,	 por	 fim,	 é	 a	 integração	 financeira	 que	 conecta	 oferta	 individual	 e	 a	
operação	da	cadeia	ao	resultado	de	negócio,	garantindo	a	saúde	financeira	mesmo	
em tempos de elevada variabilidade, complexidade e incerteza. Cada uma destas 
áreas tem sido profundamente afetada pelas novas tecnologias no mundo digital.

Em um mundo conectado, o conceito do mix de marketing evoluiu para acomodar 
a participação efetiva do consumidor. Como ressalta Kotler8 “o mix de marketing 
(os quatro Ps) deve ser redefinido como os quatro Cs: cocriação (co-criation), 
preço (ou moeda, do inglês currency), comunidade (communal activation) e 
conversa (conversation)”. 

Por	 meio	 da	 cocriação,	 o	 envolvimento	 dos	 clientes	 acontece	 desde	 cedo,	 no	
estágio de concepção do produto. Com isso, empresas ajustam seus produtos 
para	necessidades	individuais	e	melhoram	a	taxa	de	sucesso	de	novos	produtos.	
Do lado do consumidor, a cocriação permite personalizar o produto, criando assim 
ofertas de maior valor para si. 

Na era digital, preços padronizados e estáticos evoluem para preços dinâmicos e 
individuais.	Em	alguns	setores,	como	o	de	hotelaria,	estratégias	de	preços	flexíveis	
com	base	na	demanda	do	mercado	e	na	capacidade	de	utilização	não	é	nova.	No	
entanto, avanços na tecnologia levaram esta prática para outros setores. Varejistas 
online,	por	exemplo,	coletam	uma	enorme	quantidade	de	dados	que	lhes	permitem	
oferecer	 uma	 precificação	 única	 para	 cada	 cliente.	 Assim,	 empresas	 otimizam	

Marketing digital: individual e colaborativo

a rentabilidade ao cobrar de clientes distintos de maneiras diferentes com base 
no	padrão	do	histórico	de	compras,	na	proximidade	das	lojas	físicas	e	em	outros	
aspectos	do	perfil	dos	clientes.9  

O	 conceito	 de	 canal	 também	 está	 mudando.	 Na	 economia	 compartilhada	 na	
comunidade,	a	alocação	de	capacidade	passa	a	ser	descentralizada.	Protagonistas	
como	Airbnb	e	Uber	abalaram	setores	tradicionais	de	hotelaria	e	transporte.	Eles	
conseguem isso ao conectar com facilidade oferta com demanda sem a necessidade 
de	 infraestrutura	 própria.	 A	 ascensão	 da	 impressão	 3-D	 estimulará	 ainda	mais	
a produção distribuída e individual. A demanda poderá passar do produto para 
o seu projeto, sendo que a produção acontece diante do consumidor e com sua 
interferência, seu toque pessoal, na sua casa, instantaneamente. 

Da mesma forma, o conceito de promoção evoluiu radicalmente nos últimos anos. 
Tradicionalmente, a promoção sempre foi uma relação unilateral, com as empresas 
enviando mensagens de massa aos consumidores, passivos. Hoje, a proliferação 
da	 mídia	 social	 permite	 aos	 consumidores	 reagir	 a	 essas	 mensagens.	 Também	
permite que eles conversem sobre as mensagens com outros consumidores. A 
ascensão de sistemas de avaliação como TripAdvisor fornece uma plataforma para 
que	eles	possam	oferecer	avaliações	de	marcas	com	as	quais	tenham	interagido.	
E isso muda completamente as relações de poder entre empresa e seu cliente.10 
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O	uso	de	técnicas	computacionais	no	marketing	não	é	novo.	Empresas	inovadoras	

utilizam	estas	técnicas	desde	a	década	de	90.	Como	evolução	das	ferramentas	de	

marketing	 de	 relacionamento,	 o	marketing	 preditivo	 não	 é	 uma	 tecnologia,	mas	

uma	abordagem,	uma	filosofia.	Nele,	a	 tecnologia	é	usada	como	uma	maneira	de	

proporcionar	experiências	mais	relevantes	e	significativas	em	todos	os	pontos	de	

contato	ao	 longo	do	ciclo	de	vida	do	cliente.	A	ascensão	desta	filosofia	 tem	sido	

alimentada por três fatores: 

Conectados, consumidores exigem relações individuais e integradas à 

medida que interagem com marketing e vendas por muitos canais; 

A	aplicação	destas	técnicas	tem	demonstrado	valor	real	comprovado	na 

prática, sobretudo no e-commerce; 

A evolução tecnológica permite tratar grandes quantidades de dados, 

reconhecendo	padrões	e	tornando	mais	fácil	do	que	nunca	conhecer 

efetivamente cada consumidor.

Com	 a	 utilização	 de	 tecnologia	 aumenta-se	 drasticamente	 não	 só	 a	 qualidade,	

mas	também	a	quantidade	de	campanhas	realizadas.	A	execução	de	centenas	de	

programas de marketing por ano passa a fazer parte da realidade. Coletivamente, 

essas	campanhas	podem	adicionar	até	7pp	à	receita	total	nos	primeiros	anos.11 

A promessa da aplicação de data science no marketing	é	trazer	a	personalização	

da	 relação	pessoal	da	 loja	para	a	massa	do	marketing	online	e	offline.	Contudo,	

Trade marketing digital: aplicando data science ao mundo físico

2.	Planejamento	4.0:	integrando	a	cadeia,	do	marketing	ao	estoque	

enquanto	no	mundo	digital	a	utilização	de	ferramentas	computacionais	é	prática	

comum,	empresas	ainda	sofrem	para	aplicar	esta	filosofia	no	mundo	físico.	

Com uma parcela promocional da receita frequentemente entre 30% a 40%, o 

varejo e o mercado de bens de consumo continuam com suas práticas promocionais 

tradicionais,	embasadas	no	resultado	médio	passado	e	com	pouca	individualização.	

Ao se transferir as práticas comprovadas no mundo digital com sucesso, pode-se 

inferir potenciais de aumento de receita e margem promocional da ordem de 20pp. 

Isso	significa	6	a	8	pontos	a	mais	de	receita	total.

Mas mesmo com esse potencial elevado de geração de receita incremental, por 

que as empresas tradicionais não têm investido em capacidades preditivas no 

trade marketing, em contraste às empresas do mundo digital? A resposta combina 

diferentes fatores que tornam o trade marketing tradicional muito distinto do 

marketing digital. Entre eles, pode-se citar:
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2.	Planejamento	4.0:	integrando	a	cadeia,	do	marketing	ao	estoque	

Execução 
centralizada versus 
compliance do 
varejista

Vender o estoque 
versus preparar o 
abastecimento

Informação 
centralizada 
versus informação 
descentralizada 

Segmentação digital 
do consumidor 
versus segmentação 
do ponto de venda

Agilidade digital 
versus agilidade 
física 

Enquanto	campanhas	
digitais são gerenciadas 
diretamente pela indústria 
em seus canais digitais, 
campanhas	de	trade	
dependem da aceitação e 
da correta execução pelo 
varejista. A dispersão 
geográfica	e	de	pontos	de	
venda torna o controle 
complexo e custoso e 
a falta de compliance 
reduz drasticamente a 
efetividade das ações.

Enquanto informações 
online de estoque podem 
abastecer	campanhas	
digitais evitando a 
ruptura, o impacto 
elevado	de	campanhas	de	
trade,	bem	com	a	inércia	
intrínseca na sua execução 
na rede, exigem uma 
adequada preparação da 
cadeia, com a distribuição 
correta de estoques antes 
da	campanha	iniciar.

A execução adequada 
de	uma	campanha	
digital depende de 
exclusivamente de 
informações de vendas 
e do comportamento 
do consumidor neste 
canal. Em geral estas 
informações são 
gerenciadas centralmente 
e são de relativo fácil 
acesso. Em contraste, 
informações necessárias 
para	campanhas	de	
ponto de venda no varejo 
estão dispersas na rede. 
Tecnologias desconexas 
e maturidades de gestão 
e	tecnológicas	diferentes	
entre o pequeno e 
o grande varejista 
reduzem drasticamente 
a disponibilidade e a 
qualidade dos dados. 

Enquanto no canal digital 
todas as informações 
do consumidor podem 
ser utilizadas em tempo 
real para segmentação 
e recomendação de 
produtos, no varejo 
tradicional pontos de 
venda são tratados 
igualmente. A 
segmentação do ponto 
de	venda	ainda	é	manual	
e na maioria das vezes 
simplista. Sem ações 
específicas	para	o	ponto	
de venda, o gerente não 
sente a sua realidade 
específica	representada	
nas	campanhas	de	trade	
e,	desconfiando	da	sua	
efetividade, resiste 
em implementá-las 
adequadamente.

Caso	uma	campanha	
digital esteja 
desempenhando	muito	
bem, com risco de falta, 
ou muito mal, com 
risco	de	sobra,	é	fácil	
executar ajustes. Basta 
retirar	a	campanha	
ou	então	modificar	o	
incentivo	financeiro	
para o consumidor. No 
varejo tradicional de 
ponto de venda isso não 
é	tão	simples.	Pode	exigir	
modificar	material	de	
comunicação, preços 
ou descontos no ponto 
de venda, execução 
que em geral depende 
de colaboração entre 
diferentes elos na cadeia.
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Essas	 dificuldades	 se	 refletem	 em	um	 estudo	 da	Accenture12  que ressalta que Essas	 dificuldades	 também	 se	 refletem	 no	 estudo	 “Winning through More 
Insightful, Better Executed Promotions”13  que ressalta que uma boa promoção 
de	trade	é	uma	promoção	bem	planejada.	Embora	 isso	pareça	uma	tautologia,	o	
estudo ressalta que:

2.	Planejamento	4.0:	integrando	a	cadeia,	do	marketing	ao	estoque	

   os varejistas veem os modelos operacionais inflexíveis como um desafio 
central, com apenas 17% (em comparação com outros 25% dos entrevistados 
do setor) dizendo que possuem um modelo operacional ágil que pode se 
adaptar para entregar estratégia e executar atividades que geram valor para 
a organização. Barreiras ao avanço de seus modelos operacionais, de acordo 
com executivos de varejo pesquisados, incluem tecnologia (citada por 46%), 
o custo do esforço (42%) e experiência para liderar a transformação (42%).

 A maior parte das promoções é executada ano após ano, com pouca ou nenhuma variação. A informação existente não é suficiente para gerar aprendizados 
 reais com modificações;

  Faltam dados da ponta final da cadeia: a loja. Nem sempre é possível verificar a presença do produto na gôndola ou ter uma imagem da prateleira para se 
 verificar como a promoção foi exibida;

  Nem sempre os varejistas executam o que foi previsto, seja porque não acreditam na eficiência do plano ou porque não entenderam o que é preciso fazer para 
 gerar resultados. É importante, portanto, coletar insights, transformá-los em uma proposta de vendas individual atraente e garantir a adesão real de cada 
 ponto de venda; 

  Falta capacidade para se capturar informações no processo promocional. Consequentemente decide-se sobre médias frequentemente enganosas, pois não 
 refletem as complexidades individuais de cada ponto de venda; 

  A grande maioria das organizações não possui capacidade para avaliar mais do que um punhado de promoções, ainda menos na frequência e na profundidade 
 necessárias. A cada 5 campanhas, apenas 2 ou 3 são analisadas com algum rigor14; 

  A agilidade para correção de curso é limitada. Uma vez que uma promoção tenha sido planejada, mesmo com a utilização informações do ponto de venda, é 
 frequente a necessidade de ajustes promocionais durante o curso da campanha. No varejo da lojinha, faltam dados e isso não é trivial.
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2.	Planejamento	4.0:	integrando	a	cadeia,	do	marketing	ao	estoque	

Melhorar	promoções	de	trade	exige	superar	estes	desafios	com	a	aplicação	adequada	de	tecnologia.	O	mesmo	instituto	ressalta	quatro	competências	fundamentais	para	a	
criação de promoções de trade efetivas e otimizadas, sejam elas15: 

Embora estas competências sejam importantes para o planejamento e a execução 
da promoção em si, a natureza física do varejo tradicional requer mais do que 
apenas	capacidades	analíticas	e	 tecnológicas	aplicadas	ao	marketing.	Enquanto	
o marketing digital, centralizado, exige apenas informações de estoques para 
garantir sua execução, planejar e executar com sucesso promoções de trade nos 
canais físicos exige uma cadeia de suprimentos efetivamente integrada, capaz de 
entregar a experiência individualizada no ponto de venda com o produto certo no 
estoque sem a geração de excesso. 

Consequentemente,	 organizações	 são	 dasafiadas	 a	 realizar	 um	 planejamento	

Essa competência inclui o acesso 
simples aos dados existentes com 
a capacidade de criação e gestão 
de	métricas	adequadas.	Além	

disso, envolve a capacidade de 
pivotear e investigar os dados 
históricos	em	diferentes	níveis	

de	detalhes,	filtrando	indicadores	
previstos e realizados, por 

exemplo,	por	geografia,	cliente	e	
intervalo de tempo.

A competência em BI permite a 
avaliação dos resultados, mas, 
por	si	só,	não	revela	relações	
complexas de causa e efeito 

existentes nos diferentes 
segmentos promocionais. Isso 
só	é	possível	com	o	uso	de	

algoritmos de ciência de dados e 
machine learning.

A necessidade de dados limpos para 
permitir	a	geração	de	conhecimento	

efetivo do consumidor, ponto de 
venda ou portfolio não pode ser 

subestimada. Frutos de sistemas e 
fontes	distintas,	é	comum	encontrar	

duplicidade, dados faltantes ou 
conflitantes.	Cuidar	da	base	de	

dados	e	enriquecê-la	é	uma	tarefa	
árdua que exige esforço contínuo 

tecnológico	e	de	negócio.

Abordar o consumidor individualmente 
requer mesclar dados de diferentes fontes. 
Por	exemplo,	enquanto	os	dados	de	compra	

online podem estar amplamente disponíveis, 
dados de compra em loja física estão 

frequentemente em sistemas do varejista. 
Cadastros múltiplos, sistemas desconectados 

e mudanças ao longo do tempo requerem 
a	capacidade	tecnológica	de	rapidamente	

mesclar e disponibilizar os dados necessários 
sobre o consumidor e o ponto de venda.

Business
intelligence

Modelagem e 
ciência de dados

Enriquecimento e 
tratamento de dados 

Disponibilização de dados 
de diferentes fontes

adequado,	que	soma	a	aplicação	de	técnicas	de	ciência	de	dados	ao	trade	marketing	
com	a	flexibilidade	operacional	da	cadeia	e	a	visibilidade	financeira	do	resultado.	
Afinal,	uma	vez	em	andamento,	o	ajuste	da	promoção	no	ponto	de	venda	é	muito	
mais complexo do que no marketing digital, se não impossível. 

É	 justamente	nessa	 combinação	que	empresas	 têm	 falhado.	O	estudo16  ressalta 
que, embora o investimento na digitalização de vendas, marketing e trade marketing 
seja	frequente	(mais	de	64%	dos	respondentes	afirmam	fazer),	o	investimento	em	
visibilidade	financeira	é	realizado	por	apenas	cerca	de	50%	dos	respondentes,	em	
gestão da demanda por apenas 8,8%, e em supply chain, tímidos 1,8%.
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2.	Planejamento	4.0:	integrando	a	cadeia,	do	marketing	ao	estoque	

Os	conceitos	de	gestão	de	demanda	não	são	novidade.	O	uso	do	termo	surgiu	no	final	

dos anos 80. A abordagem era simples, com um planejamento feito manualmente, 

usando	técnicas	estatísticas	como	média	móvel	e	suavização	exponencial	e	muito	

julgamento intuitivo. 

Em	meados	da	década	de	90	o	planejamento	de	demanda	integrou	a	gestão	da	cadeia	

de suprimentos. Embora difundidos, os resultados da aplicação destes conceitos 

têm	sido	tímidos.	Custos	de	estoques	não	têm	se	reduzido	e	a	flexibilidade	exigida	

pelo mercado, especialmente no novo contexto digital, não tem sido alcançada. 

Aparentemente,	um	dos	principais	motivos	para	estes	resultados	é	a	mudança	mais	

rápida de contexto em relação aos investimentos em planejamento integrado. 

Entre os fatores de contexto que suportam este argumento estão:

  INTEGRAÇÃO PARCIAL: embora o planejamento integrado de vendas e 

operações	(S&OP)	tenha	sido	capaz	de	estabelecer	uma	comunicação	formal	entre	

negócio	e	operações,	o	planejamento	continua	em	silos	desintegrados.	Isso	é,	para	

marketing,	 o	 planejamento	 de	 demanda	 é	 visto	 como	 um	 cliente	 que	 necessita	

receber suas informações apenas mensalmente. Já gestão de demanda atua 

frequentemente	 como	 uma	máquina	 de	 calcular	 que	 traduz	 desejos	 de	 negócio,	

muitas vezes mal expressos, para operações;

  LENTIDÃO: a	 dinâmica	 do	mercado	 não	 espera	 o	 ciclo	 de	 decisão	 do	 S&OP.	
Enquanto operações se preocupa com o planejamento mensal formal, vendas e 

marketing executam frequentes ajustes em suas ações com o objetivo de reagir a 

movimentos	de	mercado.	O	ciclo	lento	de	S&OP	acaba	filtrando	estas	modificações	

e	 expondo	 a	 organização	 à	 falta	 de	 estoques.	 Para	 remediar,	 não	 é	 incomum	

observar	empresas	com	níveis	médios	de	estoques	bastante	elevados;

  SIMPLICIDADE:	 para	 remediar	 a	 lentidão	 do	 S&OP,	 o	 processo	 de	 execução	
de	 vendas	 e	 operações	 (Sales	 and	Operations	 Execution,	 S&OE)	 tem	 se	 firmado	

como	melhor	 prática,	 estabelecendo	 um	 ciclo	 semanal	 de	 gestão.	 Entretanto,	 a	

complexidade da maioria das organizações impede que este processo seja efetivo 

no	nível	de	detalhe	necessário.	Assim,	este	processo	acaba	abordando	um	conjunto	

pequeno de variabilidades de demanda com resultados modestos; 

  TECNOLOGIA INADEQUADA:	planilhas	ou	sistemas	desintegrados	são	realidade	
para	muitas	empresas,	 apesar	do	avanço	 tecnológico	na	coleta,	 armazenamento,	

processamento e análise de dados. Com isso, a complexidade do consumidor 

individual e do ponto de venda não são abordados adequadamente e a variabilidade 

da	demanda	é	absorvida	por	operações	inchadas	de	estoques.

Nesse	 contexto,	 as	 melhores	 práticas	 em	 gestão	 de	 demanda	 parecem	 ter	

envelhecido,	gerando	resultados	marginais.	Algumas	das	causas	encontradas	com	

frequência são:

Gestão de demanda: conectando marketing e operações com inteligência artificial

  Maior volatilidade da demanda com a digitalização dos mercados e com a 

 crescente concorrência de mercados globais;

 Crescente importância do lançamento de novos produtos e consequente 

	 dinâmica	acelerada	de	portfólio;

 Necessidade de coordenação de informações ao longo de cadeias cada vez mais 

 complexas, com múltiplos elos, fornecedores e distribuidores. 
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2.	Planejamento	4.0:	integrando	a	cadeia,	do	marketing	ao	estoque	

Mudar	essa	situação	envolve	efetivamente	conectar	unidades	de	negócio,	

suas	ações	de	vendas	e	marketing,	com	operações	através	da	adequada	

gestão	 de	 demanda	 e	 do	 planejamento	 financeiro.	 Com	 isso,	 a	 cadeia	

torna-se efetivamente puxada, incluindo de fato marketing e vendas no 

planejamento.	 Para	 isso,	 uma	 série	 de	 competências	 são	 necessárias,	

entre elas:

Os resultados da aplicação coerente destes conceitos são animadores. Em nossa 
experiência,	 é	 possível	 reduzir	 até	 20	 pontos	 percentuais	 no	 erro	 de	 previsão,	 com	
impacto	 direto	 nos	 custos	 de	 operações.	 Além	 disso,	 as	 organizações	 apontaram	
resultados surpreendentes, quando indagadas sobre o potencial de aumento de vendas 
com	 a	melhor	 gestão	 da	 demanda17.	 	 Quase	 um	 terço	 (31%)	 previu	 um	 aumento	 de	
vendas entre 3% e 5%. Outros 35% previram aumento nas vendas de 6% ou mais. E um 
a	cada	dez	fabricantes	relatou	ganhos	de	receita	potencial	de	11%	ou	mais.	

Embora o investimento combinado em trade marketing e gestão de demanda possa ser 
extremamente	rentável,	colher	os	frutos	do	tratamento	individual	do	consumidor	exige	
também	gerenciar	o	resultado	(margem)	detalhado	de	cada	oferta	(ou	consumidor).	Isso	
só	é	possível	com	competências	de	gestão	financeira	bem	estabelecidas.

Somente	com	a	combinação	das	competências	acima	é	possível	aplicar	
conceitos nascidos e estabelecidos no meio digital aos canais físicos. Isso 
significa	poder	ajustar	preços,	promoções	e	comunicações,	específicas	

para cada ponto de venda, de forma rápida, caso o resultado seja 
diferente do previsto.

Apenas	com	a	utilização	de	ciência	de	dados	e	inteligência	artificial	sobre	ponto	
de	venda,	preço,	promoção,	canal	e	consumidor	é	possível	melhorar	a	capacidade	
preditiva	da	organização	no	detalhe	necessário	da	demanda	e	da	oferta;

Modelagem e ciência de dados

Demand sensing

Capacidade de ajustes on the fly

A	dinâmica	do	ponto	de	venda	exige,	além	da	capacidade	preditiva	de	
médio-prazo,	a	capacidade	de	reação	da	cadeia.	Para	isso,	é	necessário	

identificar	variações	não	planejadas	com	rapidez	através	do	uso	de	
dados	do	próprio	ponto	de	venda

Não	basta	prever	melhor.	Decisões	de	negócio	exigem	o	entendimento	das	
alavancas	específicas	geradoras	de	resultado,	considerando	particularidades	
geográfica,	de	consumo,	do	canal	ou	do	ponto	de	venda.

Identificação de alavancas de valor
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2.	Planejamento	4.0:	integrando	a	cadeia,	do	marketing	ao	estoque	

Gestão financeira moderna: detalhada e em tempo real

A	gestão	financeira	tradicional	sempre	se	baseou	em	relatórios	estáticos,	preparados	
após	 o	 encerramento	 do	 período	 contábil,	 seja	 mensal,	 trimestral	 ou	 anual	 da	
organização.	 A	 partir	 deles,	 monitora-se	 o	 desempenho	 com	 base	 no	 passado,	
naquilo que aconteceu, com pouca ênfase no futuro. Com objetivos restritos à área 
financeira,	 estes	 relatórios	 são	 frequentemente	 bastante	 agregados	 e	 de	 difícil	
correlação	com	decisões	específicas	de	negócio,	o	que	torna	a	tomada	de	decisão	
baseada	em	indicadores	de	saúde	financeira	um	pesadelo.		

O contexto digital piorou essa situação. Com a expectativa de individualização do 
consumidor, cresceu a pressão organizacional para controle de seus resultados 
financeiros	 no	 detalhe.	 O	 estreitamento	 das	 margens,	 fruto	 de	 constantes	
mudanças	tecnológicas,	de	modelos	de	negócio	e	de	inovações	no	mercado	impõe	
novos	requisitos	ao	planejamento	financeiro	corporativo:

Foco no futuro Foco nas funções 
de negócio

Controle financeiro 
detalhado da receita

Controle financeiro 
detalhado da oferta

Diferente da abordagem tradicional, 
em um contexto de incerteza, a 
gestão	de	desempenho	financeiro	
foca nos principais preditores de 
resultado futuro da organização, 
utilizando o passado como ferramenta 
de aprendizado. Exige a detecção 
antecipada de eventos e tendências 
desfavoráveis, como margens 
reduzidas por custos ou por mudanças 
no	comportamento	do	mercado.	Para	
isso, são necessários processos e 
ferramentas	que,	para	além	dos	dados	
do passado registrados e controlados 
pelos aplicativos transacionais, 
permitam simular alternativas futuras, 
visualizando os seus resultados futuros 
de forma ágil, integrada e abrangente.

Além	do	foco	no	futuro,	o	
planejamento	financeiro	torna-se	
parte	do	negócio,	não	sendo	mais	
foco	específico	do	CFO	e	de	seu	time.	
Finanças	passa	a	integrar,	além	dos	
tradicionais indicadores de saúde do 
negócio	estritamente	financeiros,	
indicadores operacionais de suporte 
ao marketing, vendas e operações no 
nível	de	detalhe	que	estas	funções	
requerem.	Afinal,	são	os	indicadores	
financeiros	a	linguagem	comum	
necessária para arbitrar decisões 
conflitantes	entre	diferentes	decisões	
e	áreas	de	negócio.

O	tempo	no	qual	os	planos	financeiros	
agregados, criados com base em 
médias,	eram	suficientes	se	foram.	
A individualização da oferta, 
considerando preços, promoção, 
canal e custos aumenta radicalmente 
a dispersão dos resultados. Desta 
forma, garantir a geração saudável de 
margens a partir destas ofertas exige 
o	controle	detalhado	das	alavancas	
individuais de demanda, integrando 
conceitos como o valor do consumidor 
ao longo de sua vida com a empresa e 
o custo de sua perda. 

Como citado anteriormente, garantir 
a execução de ofertas individuais pode 
rapidamente esbarrar em estoques 
desnecessariamente elevados ou 
custos desnecessários de produção, 
com	excesso	de	fretes	aéreos,	por	
exemplo. Assim, da mesma forma que 
na receita, a individualização da oferta 
em um contexto multicanal exige da 
organização	o	controle	detalhado	de	
seus custos de operação.
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Atingir	esse	grau	de	evolução	exige	ajustar	e	aplicar	conceitos	de	gestão	financeira,	como	o	demonstrativo	de	resultados	e	indicadores	de	desempenho,	tradicionalmente	
utilizados	 para	 a	 organização	 no	 ano,	 em	 decisões	 específicas,	 como	 o	 resultado	 de	 uma	 campanha	 de	 desconto	 para	 pontos	 de	 venda	 individuais	 durante	 uma	 data	
comemorativa. Tornar essa prática institucionalizada exige, contudo, um conjunto de capacidades, entre elas:

2.	Planejamento	4.0:	integrando	a	cadeia,	do	marketing	ao	estoque	

Aplicar conceitos 
tradicionalmente	financeiros	
a	decisões	específicas	no	nível	
de	detalhe	do	produto,	ponto	

de venda ou consumidor, exige 
implantar modelos de gestão 
financeira	com	regras	claras	
de atribuição de resultado e 
despesas.	Pequenas	mudanças	

de regras, por exemplo os rateios, 
podem implicar mudanças 

radicais	nas	decisões	de	negócio.	
É por isso que essas regras devem 
ser	amplamente	conhecidas,	

modeladas e constantemente 
reavaliadas.

As incertezas e a variabilidade 
exigem a necessidade de investigar 

diferentes cenários de mercado. 
Neste contexto, velocidade e 
integração passam a ser tão 
relevantes	quanto	o	detalhe	e	
a	precisão	das	partes.	Projetar	

cenários em poucos minutos torna-
se requisito fundamental, com 

simulações gerais ou parciais durante 
as	próprias	reuniões	de	tomada	

de decisão. Capazes de reduzir a 
complexidade excessiva da realidade, 

são esses cenários projetados que 
permitem a avaliação com rapidez e 
precisão	de	qual	a	melhor	decisão	em	

cada situação.

Simulações rápidas não bastam se não forem 
acompanhadas	do	nível	de	detalhe	necessário	
e	das	lógicas	contábil-financeiras	específicas	

de cada organização e área de forma integrada. 
Só	assim	é	possível	incluir	na	decisão	uma	

visão	financeira	abrangente	em	cada	uma	das	
situações simuladas gerando demonstrações 

de	resultados,	balanço	e	fluxo	de	caixa	
efetivamente úteis. Isso inclui considerar, entre 
outros,	receitas	(demanda),	impostos,	produção,	
consumo	de	matérias-primas	e	outros	custos	

variáveis, movimentação de estoques, 
custos	fixos,	investimentos,	empréstimos	e	

financiamentos.	Obviamente,	integrar	modelos	
e simulação no dia a dia organizacional exige 

uma mudança de processos e pessoas, tornando 
a	gestão	do	desempenho	financeiro	a	linguagem	

comum de priorização entre decisões 
ou	áreas	conflitantes.

Monitorar o resultado de ações 
múltiplas	no	detalhe	individual	
surge	como	desafio.	Isso	exige	

a capacidade organizacional de 
identificar	e	tratar	rapidamente	
exceções,	através	de	alertas 

automáticos gerenciados 
adequadamente.

Capacidade analítica e modelos 
financeiros adequados

Capacidade de 
simulação instantânea

Gestão financeira integrada 
de desempenho

Gestão por exceção
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2.	Planejamento	4.0:	integrando	a	cadeia,	do	marketing	ao	estoque	

Garantir	as	capacidades	acima	só	é	possível	com	a	utilização	adequada	de	

tecnologia. Sistemas financeiros modernos envolvem devolver ao analista 

a capacidade de modelar e manter seus modelos sem a intervenção 

de profissionais de tecnologia.	 Além	 disso,	 é	 imprescindível	 oferecer	

aos	 analistas	 de	 negócio,	 de	 marketing,	 demanda,	 vendas	 e	 operações	

a	capacidade	de	entender	o	 impacto	financeiro	de	suas	decisões,	com	a	

capacidade	de	simulação	e	gestão	por	exceção.	Por	fim,	sistemas efetivos 

operam	com	o	detalhe	necessário	para	a tomada de decisão. Isso implica 

a capacidade de processamento de grandes quantidades de dados, 

garantindo análises no tempo necessário.

Com	 o	 planejamento	 financeiro	 integrado,	 fecha-se	 o	 ciclo	 de	

planejamento 4.0,	da	definição	da	alavanca	de	demanda	por	marketing	

à visibilidade antecipada do resultado. O crescimento no mercado passa 

a ser fruto da abordagem cada vez mais individualizada do consumidor 

não	somente	nos	canais	digitais,	mas	 também	nos	mais	diversos	canais	

tradicionais.	 Para	 isso,	 exige-se	 a	 evolução	 coordenada	 de	 marketing	

e	 vendas,	 integrada	 às	 operações	 da	 organização	 através	 da	 gestão	

adequada	 da	 demanda.	 Por	 fim,	 a	 coordenação	 destas	 funções,	 como	

por	exemplo	a	priorização	adequada	de	medidas	conflitantes,	é	atingida	

através	 da	 gestão	 do	 desempenho	 financeiro	 sem	 se	 perder	 de	 foco	 o	

resultado de ações individualizadas para o consumidor. 
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3. Caso de sucesso: evoluindo o planejamento no varejo brasileiro

Gestão financeira moderna: detalhada e em tempo real

Entre as organizações tradicionais, não nascidas na era digital, ainda são poucas 
aquelas que abordam o planejamento como fonte efetiva de resultado, de forma 
coerente	 e	 em	 todas	 as	 dimensões:	 do	 trade	marketing	 à	 gestão	 financeira.	 Em	
geral, as organizações começam pelo elo mais frágil desta cadeia. 

Entre	os	mercados	mais	desafiados	pelas	novas	tecnologias	está	o	varejo,	sobretudo	
no consumo de moda e beleza. Afetado pela pressão crescente de custos de estoques, 
fruto da expansão agressiva de canal, um dos maiores grupos de artigos de beleza 
no	Brasil,	com	cerca	de	4.000	pontos	de	venda,	identificou	um	descompasso	entre	a	
geração	de	campanhas	de	trade	e	sua	operacionalização	na	cadeia.	

Apesar	do	nível	elevado	de	maturidade	de	planejamento,	com	processos	de	S&OP	
e S&OE bem estabelecidos, marketing e operações continuavam desintegrados, 
sendo que:

Entre	os	principais	impactos	desta	desintegração	estavam,	além	do	erro	de	demanda	
e consequente desbalanceamento de estoques:

 Marketing e operações falavam a língua do mercado: marketing planejava suas 

	 ações	de	trade	no	sell-out,	com	foco	no	resultado	de	vendas	e	share	de	mercado 

	 em	receita,	a	partir	das	vendas	de	suas	lojas	para	o	consumidor	final;

 Operações falava a língua da fábrica: operações planejava sua cadeia com base 

	 nas	informações	de	sell-in,	isso	é,	no	sinal	de	demanda	planejado	no	volume	por 

 produto no centro de distribuição;

 Gestão de demanda atuava como máquina de cálculo: nascida no contexto 

	 industrial,	a	gestão	de	demanda	operava	na	língua	de	operações.	Com	técnicas 

 simples de previsão aliadas a sistemas engessados de planejamento, a tradução 

 das ações de marketing para o volume do produto no centro de distribuição era 

 responsabilidade exclusiva do planejador.

 Dificuldade em prever eventos: com	sistemas	desenhados	com	foco	no	sell-in, 

	 a	organização	tinha	dificuldade	de	prever	o	efeito	de	suas	principais	alavancas 

 de resultado, como descontos e promoções. Com isso, planejadores de demanda 

	 sofriam	sendo	constantemente	desafiados	por	marketing,	com	pouca	capacidade 

	 de	ajudar	e	justificar	seu	plano,	a	não	ser	a	análise	manual	de	eventos	similares 

 no passado;

 Lentidão e capacidade limitada de reação: sem a integração de sistemas, reagir 

 ajustando ações de trade implicava ajustes tempestivos do plano, feitos 

	 em	planilhas,	resultando	em	riscos	operacionais	e	na	incapacidade	de	aprender 

 com os ajustes realizados;

 Dificuldade em integrar o mercado com a operação: considerando a estrutura 

 complexa de sua cadeia, com estoques intermediários gerenciados por seus 

 varejistas, a desconexão entre planos de sell-out e sell-in tornava-se ainda 

 mais crítica. Ajustes mal planejados de curso frequentemente originavam 

 reclamações por parte dos varejistas, muitas vezes despreparados do ponto 

 de vista de estoques.
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3. Caso de sucesso: evoluindo o planejamento no varejo brasileiro

Desta	forma,	o	desafio	no	planejamento	integrado	da	organização	envolvia:

Melhorar a capacidade de 
previsão do mercado 

Desenvolver a capacidade de 
previsão do comportamento 
dos agentes na cadeia

Integrar o plano de vendas no 
mercado ao longo da cadeia

Visibilidade financeira 
do plano

O	mercado	de	beleza	é	marcado	por	
um conjunto de complexidades que 
desafiam	a	capacidade	preditiva	tanto	
do	ser	humano	quanto	dos	modelos	
computacionais tradicionais. Entre 
suas principais características estão 
moda, ciclos de vendas complexos, o 
efeito batom, elevada taxa de inovação 
e necessidade de integração da cadeia. 
Essas características exigem das 
metodologias	de	previsão	flexibilidade	
e elevada capacidade de aprendizado, 
explorando padrões aparentemente 
inexistentes, bem como incorporando 
rapidamente novos comportamentos 
de venda na previsão.

O sucesso de ações de trade 
dependem do correto planejamento e 
preparação de toda a cadeia, incluindo 
o varejista. Contudo, incentivar o 
correto comportamento de cada 
elo exige primeiramente entender 
como	a	cadeia	se	comporta.	Para	
isso,	além	da	previsão	de	eventos,	
tornou-se necessária a aplicação e 
modelos avançados de aprendizagem 
de máquina ao comportamento de 
compra da rede de lojistas.

A combinação de previsão 
avançada de eventos de trade com 
o comportamento de compra e 
gestão de estoques do elo varejista 
permitiria, com a adição de regras 
de atendimento e lead-times, a 
integração do plano de demanda do 
ponto de venda ao fornecedor. Com 
isso, buscou-se integrar o efeito da 
variação de alavancas de demanda 
(como, por exemplo, percentual de 
descontos)	com	os	planos	financeiros	
e	de	operação	(produção	e	compras).

Além	de	conectar	eventos	à	
visibilidade de fábrica, a gestão 
de demanda, acostumada com 
o	tradicional	S&OP,	focava	
estritamente em vendas, em volume, 
por produto, por mês. A integração 
real	do	planejamento	exigia	também	
a capacidade da gestão de demanda 
de tratar seu plano na dimensão 
financeira	com	visões	agregadas	
complementares, como família, 
subfamília e marca. Somente com 
isso, a equipe de gestão de demanda 
seria capaz de efetivamente 
interagir com marketing e vendas 
e, posteriormente, desdobrar os 
desejos	de	negócio	para	operações.
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3. Caso de sucesso: evoluindo o planejamento no varejo brasileiro

Ficou	 claro	 que	 o	 desafio	 ia	muito	 além	 da	 revisão	 de	 técnicas	 e	metodologias	
clássicas de previsão e requeria a revisão dos sistemas e processos de planejamento 
da	organização.	Para	isso,	foram	combinadas:

 Revisão de processos: o processo de planejamento de vendas e operações foi 

 completamente revisto, sendo que a parte de marketing e vendas passou a 

	 ser	realizada	no	sell-out,	de	forma	agregada	e	financeira.	Com	isso,	a	integração 

	 entre	a	linguagem	de	negócio	(agregada	e	financeira)	e	a	linguagem	de	operações 

	 (desagregada	e	em	volume	na	cadeia)	tornou-se	responsabilidade	da	gestão	de 

 demanda e transparente para a organização;

 Ajuste organizacional: para isso a área de gestão de demanda foi completamente 

 revisada com o desenvolvimento de competências em ciência de dados 

 capaz de manter os modelos desenvolvidos sob medida para a complexidade da 

 organizacional;

 Desenvolvimento de diferentes modelos de previsão: combinando	técnicas	de 

	 inteligência	artificial	e	aprendizado	de	máquina,	como	redes	neurais	artificiais, 

 árvores de decisão e support vector regressors;

 Desenvolvimento de um sistema de planejamento sob medida e integrado: de 

 um lado, integrado com o sistema de planejamento de trade marketing, de 

	 outro,	 integrado	 com	 a	 visão	 financeira	 e	 com	 o	 sistema	 de	 planejamento 

 da cadeia de suprimentos. Este sistema permite a conexão entre alavancas 

 de demanda e impacto no plano operacional, oferecendo maior domínio sobre o 

 resultado da organização;

 Tecnologia de ponta: combinando	a	capacidade	de	um	banco	de	dados	OLAP, 

	 in-memory	 de	 elevado	 desempenho	 com	 a	 simplicidade	 de	 tratamento	 de 

	 informações	da	modelagem	com	fluxos	e	de	algoritmos	avançados	de	machine 

	 learning	desenvolvidos	sob	medida	em	software	open	source.

 Menor erro de previsão: redução de 20pp no erro de previsão de demanda em 
 relação à abordagem tradicional;

 Estoques mais adequados: redução dos níveis de estoque e redução dos índices 
 de quebra dos produtos mais importantes, impulsionando vendas;

	Melhor	domínio	das	alavancas	de	resultado:	a	relação	entre	alavanca	de	trade	e 
	 impacto	no	plano	habilitou	o	aprendizado	constante,	a	cada	novo	ciclo	de 
	 previsão.	Com	isso,	o	conhecimento	organizacional	melhora	e	decisões	mais 
	 acertadas	de	preço,	portfólio	e	promoções	tornaram-se	possíveis;

	Maior	flexibilidade	operacional:	a	conexão	entre	sell-out	e	sell-in	e	a	integração 
 de sistemas elevou a capacidade organizacional de ajustar suas ações 
	 semanalmente,	antes	quase	que	restritas	ao	ciclo	mensal	de	S&OP.

A revisão do planejamento integrado permitiu alcançar diferentes resultados. 
Entre os mais tangíveis estão:

Com a adoção da nova solução e seus resultados, a organização segue em sua 

jornada. De um lado, busca a subsequente evolução no planejamento de ações 

cada	vez	mais	individualizadas	de	trade	marketing,	considerando	especificidades	

no	ponto	de	venda.	De	outro,	evolui	no	planejamento	financeiro	integrado	com	a	

capacidade	de	gestão	adequada	do	resultado.	Tudo	isso	usufruindo	da	flexibilidade	

e	escalabilidade	da	plataforma	tecnológica	utilizada	para	seu	primeiro	passo.
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4.	Por	onde	começar?

Evoluir no planejamento organizacional, tornando-o efetivamente integrado e data 

driven,	não	é	uma	tarefa	trivial.	Envolve	o	investimento	coordenado	em	processos,	

pessoas	e	tecnologia	em	diferentes	áreas	de	negócio.	Além	disso,	indicadores	de	

desempenho	 conflitantes	 entre	 áreas	 frequentemente	 geram	 resistência	 para	

Cinco passos para a evolução

a mudança. É por isso que uma abordagem adequada requer transformar não 

apenas	os	aspectos	técnicos,	mas	também	organizacionais	do	planejamento.	Para	

bons resultados, são cinco os passos necessários:

Embora esses cinco passos 
sejam clássicos nas mais diversas 
transformações, aplicá-los de forma 
consistente na integração entre áreas e 
entre	domínios	não	é	simples.	É	por	isso	
que muitas empresas buscam auxílio 
no	mercado,	através	de	parcerias	com	
empresas de consultoria. 
Para isso a CTI também pode te ajudar.

1
3

4

2

5

Defina a visão do 
planejamento

Combine negócio, tecnologia e 
ciência de dados aplicada

Comece pequeno

Avalie seu planejamento atual

Valide e escale

O	primeiro	passo	é	avaliar	o	papel	do	
planejamento organizacional na geração 
de	valor	para	o	cliente	final.	Focos	
distintos exigem processos diferentes de 
planejamento.	Por	exemplo,	ofertas	com	
diferencial de custo/benefício exigem 
processos	sólidos	de	planejamento	e	
que priorizam eliminar a variabilidade 
na cadeia. Já ofertas com foco em 
inovação	ou	renovação	de	portfólio	
exigem planejamentos ágeis, capazes de 
reorganizar as operações rapidamente.

Mais do que a excelência em partes, o planejamento 
de sucesso requer a correta integração entre áreas, 
no	tempo	e	no	nível	de	detalhe	adequado.	Para	
isso	é	necessário	combinar	o	conhecimento	de	
processos	de	negócio	em	trade	marketing,	gestão	de	
demanda, planejamento da cadeia de suprimentos 
e	planejamento	financeiro	com	competências	em	
tecnologia	e	ciência	de	dados.	Afinal,	na	maioria	das	
organizações os maiores potenciais de resultado se 
encontram	nas	fronteiras	entre	essas	áreas	de	negócio.

Com	a	priorização	das	iniciativas,	identifique	iniciativas	
que	não	envolvam	a	ruptura	conceitual	ou	tecnológica,	
utilizando para a evolução, por exemplo, infraestruturas 
em nuvem. Com isso, o tempo para o resultado se reduz 
e	é	possível	ajustar	decisões	tomadas	ou	então	descartá-
las antes de compromissos custosos de investimento.

Com a visão clara do papel organizacional do 
planejamento,	o	próximo	passo	é	a	avaliação	da	
diferença entre o estado desejado e o estado 
atual. É essa avaliação que permitirá a construção 
de etapas intermediárias em um roadmap 
consistente, bem como a priorização com base 
em potencial de resultado e complexidade das 
diferentes iniciativas a serem perseguidas. 

A partir da validação real em pequena escala do investimento 
em	planejamento,	pense	grande.	É	apenas	nessa	hora	que	
se estrutura um projeto para colocar a nova forma de se 
planejar	em	operação.	Nessa	etapa	é	importante	garantir	
que processos (incluindo a rotina dos envolvidos, indicadores 
e	métodos	de	análise),	pessoas	(incluindo	estrutura	
organizacional,	papéis	e	responsabilidades	e	competências),	
tecnologia	(incluindo	infraestrutura,	arquitetura	e	aplicação)	
e	ciência	de	dados	(incluindo	técnicas,	qualidade	e	gestão	dos	
dados)	estejam	representados	no	projeto.	Somente	assim	
a	evolução	real	no	planejamento	é	possível,	garantindo	a	
geração de valor para a organização.
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Com mais de 25 anos no mercado, a CTI Global combina	conhecimento	de	negócio,	tecnologia	e	ciência	de	dados	em	mais	de	300	projetos	desenvolvidos	em	diferentes	

mercados. Entre nossos diferenciais estão:

Gostou? Então entre em contato conosco e agende uma visita de um de nossos consultores.

Conhecimento 
especialista

Competência em ciência 
de dados e inteligência 
artificial

Foco no negócio, com 
soluções sob medida

DataLab e parcerias 
tecnológicas

Experiência e 
metodologia própria para 
mudança organizacional

Combinamos	conhecimento	
das	melhores	práticas	em	
gestão da demanda (incluindo 
a interface com trade 
marketing),	gestão	da	cadeia	
de suprimentos e gestão 
financeira	para	garantir	o	
tratamento adequado do 
problema	específico	de	cada	
um de nossos clientes.

Com	conhecimento	em	
diferentes ramos da 
ciência de dados, incluindo 
otimização, simulação, 
modelagem preditiva, 
machine	learning	e	
inteligência	artificial,	
escolhemos,	sugerimos,	
desenvolvemos e 
implementamos	as	técnicas	
mais adequadas para cada 
problema.

Nossa	vocação	é	ajudar	
organizações a decidir com 
mais rapidez e segurança, 
sejam decisões operacionais 
do	dia-a-dia	ou	estratégicas	
no longo-prazo. Garantir 
eficácia	e	resultado	exige	
soluções sob medida, 
atendendo	as	especificidades	
de cada cadeia com a 
combinação de processos, 
sistemas e data science.

Com	laboratório	de	dados	
próprio	na	nuvem	e	parcerias	
tecnológicas	estratégicas,	
a CTI Global auxilia seus 
clientes a desenvolver 
protótipos	funcionais,	
comprovando o resultado 
dos seus investimentos 
com rapidez, segurança e 
confiabilidade.

O	método	desenvolvido	e	
aplicado pela CTI Global 
auxilia a empresa a implantar 
e consolidar competências 
essenciais	(habilidades,	
talentos,	aptidões	e	técnicas)	
para novas formas de 
operar. Ajudamos nossos 
clientes	a	refletir	sobre	suas	
necessidades,	definindo	uma	
jornada que faça sentido no 
curto,	médio	e	longo	prazos.	
Isso sem criar uma ruptura em 
relação ao estado em que se 
está. A CTI Global consegue 
revitalizar e desenvolver 
flexibilidade	adaptativa	nos	
processos de planejamento de 
seus clientes.

Como a CTI Global pode te ajudar

4.	Por	onde	começar?
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