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TECNOLOGIA
DIGITAL
Dispositivos eletrônicos
oferecem resultados mais
produtivos, com maior
qualidade e segurança

A

tecnologia está acelerando o ritmo das
mudanças em todos os setores da indústria, com a digitalização se tornando uma prioridade estratégica e um catalisador para transformações de desempenho organizacional e operacional.
Conforme recentemente publicado
no artigo da “Environment Analyst”, em
abril de 2019, um recente estudo realizado pela “Oxford Economics”, identificou
que 93% dos líderes de negócios de mais de três mil
empreendimentos ao redor do globo, sendo de grande ou pequeno porte, consideram a transformação
digital como criticamente importante ou muito importante para manter uma vantagem competitiva.
Portanto, o que é a tecnologia digital? Ela pode
ser definida como algo que abrange todos os dispositivos eletrônicos que fazem uso de informações
que são representadas em formato digital. Muito
importante ressaltar que uma quantidade enorme
de dados, se não conectada, acaba não oferecendo
muito valor para o negócio. A conectividade dos dados é responsável por fazer um dispositivo obter o
tal status de “digital” (pense nas inúmeras lâmpadas que transformam dados em informação e apresentam tudo na tela de um tablet ou smartphone).
Os dispositivos eletrônicos quando conectados,
acabam ganhando um poder tão expressivo, a ponto de dar origem a novos sistemas para a comunicação, governança, processos produtivos etc.
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Há alguns anos a indústria e a consultoria ambiental vem falando em inovação para realização de atividades de campo, coleta, gerenciamento e visualização de dados, assim como para o reporte dos resultados.
A ERM, em seu relatório de sustentabilidade de 2017, menciona a digitalização como inovação. “Avanços na tecnologia e na rápida digitalização,
fornecendo grandes oportunidades para os negócios e outras organizações se tornarem mais produtivas, inovadoras e relevantes em um mundo que passa por rápidas e frequentes mudanças. A habilidade das organizações em gerenciar desafios relacionados à sustentabilidade depende
do desenvolvimento e do aproveitamento da tecnologia com o intuito de
encontrar novas soluções para o negócio”.
Atualmente, no ponto de vista da ERM, a digitalização já deixou de ser
INOVAÇÃO, e passou a ser um item ESSENCIAL.
Nos últimos anos, a ERM tem focado extensivamente em alavancar técnicas de visualização de dados que contribuem para um processo de tomada de decisão mais eficiente. Agora estamos vendo que nossos clientes estão
exigindo isso e podemos ajudá-los a usar essas técnicas para que visualizem
seus dados de maneira mais inteligente.

No fim, o que está por trás de tudo isso? Nada menos do que um dos termos mais utilizados nessa nova era digital: O BIG DATA . Nada do que foi descrito acima seria possível sem um sistema de gerenciamento de dados muito
bem planejado e detalhado. Em 2012, a ERM Brasil replicou uma iniciativa já
tomada em algumas de suas unidades de negócio nos Estados Unidos, e implantou um sistema de gerenciamento de dados, que consiste em seu núcleo,
em uma infraestrutura fornecida pela empresa Earthsoft, o EQuIS®. Desde
então, todos os projetos relacionados à investigação e remediação de áreas
contaminadas tem seus dados gerenciados por este banco de dados.
Durante o processo de implementação do banco de dados, a ERM levou em consideração os diferentes papéis que um gerenciador de dados pode ter, tais como:
O DESPERDIÇADOR DE DADOS: coleta dados, mas os subutiliza severamente;
O C OLETORDE DADOS: coleta dados, mas não maximiza seus valores
consistentemente;
O GERENCIADOR DE DADOS COM A SPIRAÇÃO: compreende o valor dos dados,
e busca recursos para um melhor aproveitamento; e
O GERENCIADOR ESTRATÉGICO DE DADOS: tem uma estratégia de gerenciamento
de dados bem definida e foca no maior valor da coleta e análise dos dados.
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Esta metodologia de gerenciamento de dados permite uma avaliação sistemática e integrada de um amplo conjunto de dados, o que atualmente favorece
uma interpretação de informações e resultados de maneira exponencialmente eficiente e mais segura. Além de ser uma metodologia que conta com uma política
de governança de dados muito bem definida, a qual garante o uso seguro, eficaz
e perspicaz dos elementos, apoiados por processos robustos e fortemente protegidos contra riscos e uso indevido por políticas gerais de uma empresa inteira.
O processo de governança de dados consiste de revisões e consolidações
de dados existentes, eliminando qualquer data gap, desenvolvimento de um
Plano de Gerenciamento de Dados Ambientais (PGDA) com o intuito de definir políticas de gerenciamento, padronização e comunicação do fluxo de trabalho a partir de uma perspectiva específica de dados e, por fim, o desenvolvimento, alinhamento e comunicação dos papéis dos diferentes stakeholders.
Nos últimos anos, observamos que a maioria de nossos clientes compreende a presença dos componentes digitais no mercado, assim como, a importância de um único local para armazenamento de dados (single sourceoftruth). Porém, observa-se uma subutilização destes recursos os quais poderiam apoiar/fornecer um processo de integração de dados, comunicação e
avaliação de tendências de uma maneira mais eficiente.
Após uma detalhada reflexão dessas observações, identificamos a oportunidade para investir em um sistema de abordagem globalmente consistente
e configurável para a coleta, gerenciamento, visualização e reporte de dados.
Usando a metodologia de Design Thinking, e um know how externo de desenvolvimento agile, iniciamos, em 2017, a construção de um sistema/portal digital, chamado “Nexusby ERM” (NEXUS), para os serviços de investigação e remediação de áreas contaminadas. Ele foi implantado globalmente em agosto de
2018, quando iniciamos a construção das funcionalidades digitais para as auditorias de DueDiligence, relacionadas aos nossos serviços de fusões e aquisições.
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Esta iniciativa, chamada NEXUS, conta com os aspectos de BIG DATA como núcleo de suas operações. É um dos principais caminhos que a ERM encontrou para aproveitar ao máximo os poderes da tecnologia e dados para entregar produtos com mais valores para nossos clientes, contando com os seguintes benefícios:
Integração perfeita de dados, ferramentas e insights, permitindo
maior visibilidade do status, prioridade e sequenciamento dos principais aspectos dos processos de gerenciamento de portfólio de passivos;
Insights, dados e resultados orientados para uma tomada de decisão
informada por meio de dashboards de KPIs e controles de diagnóstico;
Relatórios globalmente consistentes que podem ser personalizados para diferentes stakeholders;
Melhor alinhamento comercial, transparência, integridade de dados, segurança e manutenção de registros a longo prazo;
Aceleração dos cronogramas de conclusão do projeto para encerramento de caso, vendas e aquisições mais rápidas de sites
Implantação mais segura da mão de obra de campo, com menos
remobilizações imprevistas.
Resumindo, a abordagem da digitalização da ERM nos permite trabalhar
em colaboração com nossos clientes para projetar e fornecer programas personalizados de diferentes serviços relacionados ao meio ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, agregando mais valor aos produtos, auxiliando
nos processos de tomada de decisão, e maximizando seus investimentos.
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