Roteiro para o crescimento

Reconhecendo os sinais – estímulo, resposta e resultado
O estímulo
A necessidade de dados para apoiar iniciativas de crescimento
e eficiência de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) está pro
movendo o uso mais eficiente da tecnologia*
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PMEs de todo o mundo estão priorizando o uso eficiente da tecnologia
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Estudos de caso de PMEs que buscam o crescimento e,
ao mesmo tempo, mantêm a flexibilidade

“

Quando atingimos
GBP 50 milhões, já tinham
sido incorporados em
nossa conta o fluxo de
fundos e as técnicas em
vigor, e nunca mais tivemos
que nos preocupar.”

“

Agora estamos competindo
por negócios valiosos com
as principais empresas do
setor.”

“

Brian Protiva
Cofundador e CEO
da ADVA Optical Networking

Quanto mais você conta
com tecnologias de uso
geral para criar, construir
e oferecer seu produto
ou serviço, mais fácil é
o dimensionamento.”
Thomas Eisenmann,
Professor da Unidade
de Gestão Empresarial
da Harvard Business School

Sean Zimdah
Cofundador da Aston Carter

A resposta
A estratégia da tecnologia de última geração depende de você
“Siga a
maioria!”

“Espere!”

“De jeito
nenhum!”

“Destaque-se
da multidão!”
“Experimente!”

Entusiastas
por
tecnologia
Inovadores

Visionários
Pioneiros

Pragmáticos
desbravadores
e retardatários
Maioria de
desbravadores

Conservadores
Maioria de
retardatários

Céticos
Retardatários

Ciclo de vida de adoção da tecnologia**

O resultado
Aproveitar oportunidades, gerenciar riscos e aumentar a eficiência
Eficiência operacional
Fechamento financeiro
Gestão de vendas
Gestão de estoques e planejamento de recursos de produção
Risco
Previsão e reabastecimento colaborativos
Avaliações de pedido de alteração de engenharia
Apresentação de novos produtos

Adotar tecnologias sem paralisações para eliminar barreiras e estabelecer processos
de negócios revolucionários

O caminho para o sucesso com a plataforma SAP HANA™
Inovação mais inteligente, processos de negócios mais rápidos
e interações mais simples.
Saiba como a SAP pode ajudá-lo rumo ao sucesso acessando
sap.com/sme-in-memory
* Pesquisa realizada entre pequenas e médias empresas pela Economist Intelligence Unit (EIU), de julho a agosto de 2012. 10 países
pesquisados (EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Brasil, Rússia, Índia, China e México). Número de entrevistados: 1.072.
** Ciclo de vida de adoção da tecnologia adaptado de: Geoffrey Moore, Crossing the Chasm: Marketing & Selling Disruptive Products
to Mainstream Customers (agosto de 2002)
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Oportunidade
Ação rápida com base em informações para ficar à frente da concorrência
Ação rápida com base em informações para capturar janelas de oportunidade
Ajuste dinâmico de táticas de programas de marketing para otimizar o resultado do programa

