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Gastos com TI nas empresas da indústria de Matérias Primas 

Na Europa, os gastos com TI na indústria de matérias primas têm previsto um CAGR positivo.  

 

Implicações para a indústria de matérias primas 

• O foco da criação de valor a partir da transformação digital no setor das matérias primas está nas 

operações, particularmente nos ganhos de eficiência a serem alcançados através da redução do tempo 

de inatividade e da melhoria na alocação de recursos através da gestão, manutenção, planeamento, 

calendarização e operação de ativos. Criar operações integradas é uma parte crítica do que é essa 

transformação operacional, indo além da otimização de processos ou funções em silos. Este tipo de 

transformações vai muito além das capacidades tecnológicas, incorporando mudanças nos processos, 
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incentivos e pessoas. De facto, 51% das empresas dizem que o foco da sua transformação digital está 

dentro das operações (fonte: IDC). 

• As empresas de matérias primas estão a perceber o valor que pode ser obtido com o desenvolvimento 

de sistemas, processos e recursos que permitem a utilização de dados em todo o negócio. A 

complexidade e os desafios de fazer este tipo de transformação agregando valor em escala são 

significativos para a maioria das empresas. A maioria das empresas que procura criar ambientes 

operacionais integrados enfrenta questões relacionadas com o desenvolvimento de recursos e 

competências para gestão dos dados, bem como a questões relacionadas com a Organização, métricas 

de desempenho transversais às áreas e processos de tomada de decisão, ou seja, desafios associados à 

mudança de uma Organização focada na engenharia, onde a Organização é a soma das suas partes, para 

uma Organização que é gerida como um sistema de sistemas inter-relacionados e interconectados. 

• O ambiente para o qual as empresas de matérias primas devem fazer a transição é aquele que permite 

que o fluxo de dados em toda a Organização suporte a tomada de decisões em tempo real, como parte 

de equipamentos “self-automated”, “self-optimizing”, e “self-actuating”. 
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