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 Por Heinar Maracy*

H
E começa a

MUDANÇA

Há 20 anos, a internet vem desestabilizando 
mercados e indústrias, digitalizando processos e 
cortando intermediários. Sua primeira onda de 
disrupção afetou empresas de mídia, digitalizando 
seu produto, que é o conteúdo – muito mais fácil 
de ser entregue e consumido digitalmente do 
que por meios analógicos. A segunda onda foi a 
da distribuição, com o e-commerce eliminando 
a necessidade de lojas físicas e permitindo a 
venda e o contato direto com o consumidor.

Com o crescimento da computação móvel 
e das redes sociais e a ascensão de tecnologias 
como inteligência artificial, big data analytics 
e internet das coisas, uma nova onda de 
transformação digital vem varrendo o mundo 
dos negócios. A diferença é que ela não afeta 
apenas produtos e serviços; envolve modelos 
de negócio e processos em um verdadeiro 
tornado. Tampouco se limita a um setor 
específico; atinge a todos – agricultura, 
medicina, transportes, educação, serviços 
bancários – com uma velocidade estonteante.

Não é à toa que a expressão “transformação 
digital” virou palavra de ordem entre os 
executivos preocupados com o futuro de seus 
negócios. A água já se aproxima da região dos 
glúteos. E transformar-se digitalmente não 
significa apenas automatizar processos fabris 
e criar uma página no Facebook. Trata-se de 
uma mudança cultural, filosófica e gerencial 
que poucos estão preparados para executar. 

Em plena crise 
econômica, 
empresas 
brasileiras buscam 
responder à 
terceira onda 
de disrupção da 
internet 

“Pouquíssimas empresas no mundo estão 
prontas para a transformação digital de fato, 
porém mais da metade já tem consciência 
de que ela precisa ser feita, o que é um 
começo”, diz Mauro D’Angelo, diretor de 
soluções de indústria da IBM Brasil. “Fizemos 
uma grande pesquisa sobre isso no País e 
a preocupação com os ‘ invasores digitais’, 
ou a ‘uberização’ do negócio, já está muito 
grande. Instalou-se a seguinte mentalidade: 
ou me transformo ou serei transformado.”

Como explica Mauricio Prado, presidente 
da subsidiária brasileira da gigante do software 
Salesforce, a razão de ser mais profunda da 
transformação digital são os clientes. “Trata-se  
de preparar a empresa para oferecer uma 
experiência superior a seus clientes. Nuvem, 
redes sociais, mobilidade, inteligência artificial 
e internet das coisas impactam fortemente 
a experiência dos clientes e as relações das 
empresas com eles”, diz. Economia de custo 
e ganho de produtividade também ocorrem, 
mas, se colocados como um fim, limitam muito 
o valor que a transformação cria, avisa Prado.

As empresas que estão passando da consciência 
sobre a necessidade de transformação digital 
à prática investem aproximadamente o dobro 
das outras em aplicativos e em tecnologia de 
interface com o cliente, segundo uma pesquisa 
global da Salesforce. E a adoção de canais digitais 
com clientes por elas é quase cinco vezes maior.

dossiê

* Colaborou Sandra Regina da Silva.



Conteúdo inteligente
em apenas um clique.RadaRH

29edição 122  hsm management

“Vivemos a era do cliente, centrada nas 
demandas de um público muito conectado, que 
entendeu bem quanto a tecnologia impactou 
o consumo e a relação com as marcas. O 
diferencial competitivo das empresas agora está 
em conhecer o cliente e se conectar com ele de 
forma inovadora”, diz Prado. “No novo cenário, 
tamanho e escala são menos relevantes. A questão 
é quão conectada com o cliente uma empresa é 
e qual a velocidade com que essa empresa pode 
inovar, adaptar-se e criar seu próprio caminho.” 

Uma evidência da teoria da era do cliente 
como propulsora da transformação digital é a 
dura competição a que estamos assistindo no 
comércio eletrônico. Como os consumidores 
podem encontrar alternativas rapidamente, 
anda muito difícil fidelizá-los. Não basta preço 
acessível; é preciso que a experiência de compra 
seja realmente positiva, algo que a transformação 
digital proporciona. “Por isso, na próxima década, 
tudo será sobre transformação digital e sobre criar 
experiências de cliente únicas”, projeta Prado.

COMO FAZER
Quem quiser oferecer o nível de experiência 
necessário para ganhar o cliente não pode, no 
entanto, digitalizar só o front office, criando uma 
página no Facebook ou um app maravilhoso, 
observa D’Angelo. Se, por trás dessa fachada, 
a empresa continuar a ter a estrutura 
burocrática de sempre, isso não dará certo.

Mas como mudar sistemas, processos e canais? 
Esse é um desafio hercúleo para empresas maduras 
e/ou de grande porte. “Um bom caminho que 
temos visto é a criação de áreas-piloto, com o 
desenvolvimento de novos canais que iniciem a 
jornada digital”, diz D’Angelo. Na linha de pensar 
grande, começar pequeno e agir rápido, outro 
caminho é montar uma startup dentro da empresa 
e trabalhar com MVP (sigla em inglês de produto 
mínimo viável),  a versão mais simples possível de 
um produto, a ser lançada com uma quantidade 
mínima de esforço e desenvolvimento. 

“Os líderes das empresas enfrentam pelo menos três fases iniciais 
na transformação digital. A primeira é a negação do fenômeno. 
Segue-se a confusão, quando se dão conta das oportunidades 
diante de si, mas elas são muitas e definir a estratégia é um 
tormento. Depois, há a frustração, devido ao gap das pessoas”

Paul Willmott, da McKinsey Londres
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No que diz respeito ao relacionamento com o 
cliente, o indiano Sunil Gupta, considerado um dos 
maiores gurus do marketing digital e professor 
da Harvard Business School, diz que é preciso 
(com a tecnologia) priorizar questões principais: 
estabelecer confiança, ouvir o cliente de verdade 
e responder agilmente a seus problemas.

Praticamente todas as consultorias empresariais têm 
uma metodologia para a transformação digital. Mas em 
seu último livro, A Terceira Onda da Internet (ed. HSM), 
Steve Case, fundador da AOL e investidor de venture 
capital, resume as qualidades que uma empresa precisa 
ter para enfrentar essa nova onda de disrupção:

“Coloque-se no lugar do cliente e antecipe suas necessidades; veja 
todos os dados e tecnologias que você já tem e avalie quanto impactam o 
cliente; foque o negócio com o cliente, avaliando o nível de esforço para 
conquistar oportunidades; defina o que é sucesso e objetivos em um 
prazo determinado; e, por fim, tenha uma visão completa do cliente”

Mauricio Prado, CEO da Salesforce Brasil

Perseverança: 
enfrentar mudanças 
estruturais de longo 
prazo dentro de setores 
regulamentados é algo 
que não vai acontecer 
da noite para o dia.

Parceria: 
empreendedores não 
conseguirão ir muito 
longe na terceira 
onda sozinhos; eles 
precisarão ir juntos.

Política: 
empreendedores 
precisarão entender 
políticas públicas 
de maneira mais 
aprofundada. 

Para Case, a velocidade dessa transformação 
será impactante; tudo deve ocorrer em 
menos de uma década, afetando setores 
de atividade importantíssimos em nossa 
vida e que não sofrem grandes mudanças 
em seu modelo de negócio há séculos.

“Essa transformação está acontecendo 
agora, em todos os setores e no mundo 
todo; quem ficar de fora perderá um tempo 
precioso”, opina o presidente e CEO da 
GE para a América Latina, Rafael Santana.

“Acho que esperar realmente não é mais 
uma opção, pois outra companhia, vinda até 
de outra área, poderá invadir seu mercado”, 
afirma Prado. “É preciso repensar os modelos 
de negócio com base no entendimento dos 
clientes e focar não apenas em crescer mais, 
mas também em crescer melhor.” Os clientes 
adquirem um sentido amplo: podem ser 
pacientes, estudantes, cidadãos, fornecedores e 
até funcionários, segundo o CEO da Salesforce.

“A lógica é a seguinte: coloque-se no lugar 
do cliente e antecipe suas necessidades; leve 
em consideração todos os dados e tecnologias 
que você já tem e avalie quanto impactam 
o cliente; foque o negócio com o cliente, 
avaliando o nível de esforço para conquistar 
oportunidades; defina o que é sucesso e 
objetivos que sejam específicos, mensuráveis, 
alcançáveis, realistas e dentro de um prazo 
definido. E, por fim, tenha uma visão completa do 
cliente”, receita Prado, reforçando a relevância 
de cultivar o relacionamento com clientes.

Importante: adotar uma cultura de maior 
proximidade com o cliente independe 
do tamanho da empresa, de acordo com 
o executivo da Salesforce [veja também o 
quadro ao lado]. “As oportunidades são do 
tamanho da inovação e criatividade. Ter 
uma visão integrada do cliente com base 

dossiê
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AUTOSSERVIÇO PARA A PEQUENA EMPRESA

Uma pesquisa recente da SAP com pequenas em-
presas mostrou que os responsáveis pelas decisões 
nessas organizações estão apenas nas “fases ini-
ciais” da transformação digital para poder explorar 
seus dados ao máximo. Eles também tendem a su-
perestimar os possíveis desafios relacionados com 
a adoção de novas tecnologias – quatro entre cinco 
indicaram que implementar tecnologias foi mais 
fácil do que esperavam e que 70% dos investimen-
tos em tecnologia superaram suas expectativas.

A questão se resume ao orçamento? Há um con-
ceito equivocado de que somente grandes compa-
nhias podem pagar por plataformas de análise e de 
que o retorno sobre o investimento para pequenas 
empresas simplesmente não justifica o custo. Ainda 
que isso possa ter sido verdade nos primórdios do 
big data, já não é mais hoje.  

As pequenas empresas devem reconhecer que 
seu tamanho é um argumento de venda. Elas estão 
inerentemente bem posicionadas para poder che-
gar mais rápido ao mercado, manter um relaciona-
mento mais próximo com os clientes e ter capaci-
dade de se adaptar com agilidade ao feedback de 
seu público. 

Considere, por exemplo, coordenadores de ini-
ciativas de proteção de recursos da Amazônia no 
Brasil. Historicamente, usando planilhas e outros 
processos em papel, era difícil para eles medir qual-
quer impacto significativo de seus programas. De-

pois de migrarem para sistemas na nuvem com 
uma plataforma de análise integrada, eles agora 
são capazes de realocar recursos essenciais em 
tempo real, ajudando a proteger 573 comunida-
des da Amazônia a qualquer momento.

A maioria dos empresários não é cientista de 
dados. Planilhas com informações essenciais 
podem ser acumuladas, mas, sem contar com 
uma forma de analisá-las e gerar resultados, elas 
serão totalmente inúteis. De acordo com a em-
presa de consultoria Quantzig, o autosserviço de 
análise de dados será uma importante tendên-
cia em 2017. As principais plataformas de análise 
preditiva e prescritiva de hoje, aquelas que mais 
provavelmente se associarão à internet das coi-
sas, estão rapidamente adotando uma experiên-
cia de usuário simples.

À medida que as tecnologias avançam e mais 
dados são gerados diariamente, ser capaz de 
acessar, aprender e reagir ao big data em tempo 
real será a regra básica para ter sucesso.

Por Maggie Chan 
Jones, diretora de 
marketing da SAP

em dados possibilita levar os relacionamentos com 
eles e, portanto, os negócios a um novo patamar, 
seja qual for o tamanho da empresa”, diz ele. 

A Salesforce aposta nisso para si mesma; estima 
ter um acréscimo de 2 milhões de desenvolvedores 
e gestores em seu ecossistema por volta de 2020. 

DECISÕES TECNOLÓGICAS
Para a IBM, existem três decisões de arquitetura 
tecnológica que uma empresa precisa tomar 
para se preparar para a transformação digital. 

• A primeira é referente ao chamado big data. Que 
tecnologia a companhia vai utilizar para organizar 
seus dados estruturados (de estatísticas, previsões, 
planilhas etc.) e não estruturados (feedback de 
redes sociais, por exemplo)? “Quem consegue 
extrair informações úteis desses dados tem uma 
vantagem competitiva enorme”, diz D’Angelo.

• A segunda decisão tecnológica diz respeito à 
arquitetura de armazenamento de dados na nuvem, 
porque adotar uma nova forma de relacionamento 
com o cliente implica estar preparado para picos 
de demanda que não existiam antes. “O canal 
digital não é uma loja física que abre às 9 horas e 
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Cassius Schymura, 
diretor de 
plataformas do 
Santander Brasil, 
não vê as fintechs 
como problema, 
mas como 
oportunidade

Cristina Palmaka, 
CEO da S AP Brasil, 
garante que todas 
as tecnologias 
estão disponíveis, 
basta aproveitá-las

Para Mauricio 
Prado, CEO da 
Salesforce Brasil, 
a compreensão 
do cliente é o que 
condiciona toda 
a transformação

fecha às 18. É preciso estar pronto para 
atender demandas 24 horas por dia, 
sete dias por semana”, diz D’Angelo.

• A terceira decisão é em relação à 
inteligência artificial, na visão da IBM. 
Cada vez mais ela vem sendo utilizada 
para tornar fluido o relacionamento 
com os clientes. É ela que está por 
trás dos assistentes digitais que 
Apple,  Amazon, Google, Microsoft e 
outras empresas embutem em seus 
produtos, tentando criar uma nova 
interface mais natural com o usuário.

Além de escolher bons parceiros 
tecnológicos para esses pilares 
arquitetônicos, é preciso monitorar 
as tecnologias que vão surgindo – 
três tendências altamente disruptivas 
são a computação cognitiva, a 
internet das coisas e o blockchain.

Subcampo da inteligência artificial, 
a computação cognitiva utiliza várias 
técnicas de aprendizado de máquina 
para ajudar na tomada de decisões. 
A internet das coisas também é uma 
tendência importantíssima por seu 
potencial para otimizar processos e 
ampliar exponencialmente a quantidade 
de dados disponíveis na cadeia produtiva. 
E, por fim, o blockchain, tecnologia 
derivada da criptomoeda bitcoin, 
deve revolucionar a maneira como 
contratos digitais são realizados. 

O departamento de trânsito de 
Amsterdã adotou, por exemplo, um 
sistema baseado em blockchain que faz 
o processo de seguro de uma bicicleta 
roubada demorar dois dias em vez de um 
mês. Um aplicativo localiza a bicicleta e, 
se ela tiver sido realmente roubada, seu 
dono recebe uma nova no dia seguinte. 
A IBM Brasil já vem trabalhando com 
blockchain e deve implementá-lo em um 
projeto em conjunto com uma grande 
empresa de varejo para tornar mais 
transparente seu processo de compra. 
“Inicialmente utilizaremos o blockchain 
no pós-venda de produtos de maior 

dossiê
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“Existem três decisões tecnológicas a tomar. A primeira é referente ao 
chamado big data. Que tecnologia a companhia vai utilizar para organizar 
seus dados estruturados e não estruturados? A segundo diz respeito à 
arquitetura de armazenamento de dados na nuvem e a terceira decisão é 
em relação a inteligência artificial” Mauro D’Angelo, diretor da IBM Brasil

valor agregado, como a linha branca, onde muitas 
vezes a entrega é feita pelo próprio fabricante e não 
pelo responsável do marketplace.  As reclamações, no 
entanto, são feitas com o marketplace. Nosso sistema 
acompanhará o produto do momento em que ele 
é vendido até a chegada às mãos do consumidor.”

REDESENHO DA ESTRATÉGIA
A estratégia na era digital é quase sempre assimétrica, 
mas não são só os novos entrantes que podem deter 
a vantagem; as empresas estabelecidas também têm 
chances. Isso depende em grande parte de desenvolver 
uma boa estratégia, segundo a consultoria McKinsey. 
O primeiro passo é identificar fontes de oferta que 
antes se mostravam inviáveis (ou, pelo menos, não 
econômicas) e foram viabilizadas pelas tecnologias; 

distorções em demanda que estão sendo 
removidas com essas tecnologias; e ataques 
que podem vir, por causa das tecnologias, de 
mercados adjacentes ou de organizações 
improváveis. Essas tecnologias, em todos 
os casos, são as que permitem novos usos 
colaborativos, derrubam custos de produção 
marginais a zero e redefinem produtos e 
serviços ao incorporar informação a eles. 

POTENCIAL IMENSO
Paul Willmott, sócio da consultoria 
McKinsey em Londres, afirmou 
recentemente que a alta gerência das 
empresas enfrenta pelo menos três fases 
iniciais na transformação digital.  A primeira 
é a negação do fenômeno – “uma falta 
de vontade de confrontá-lo”. Segue-se a 
confusão, quando os executivos se dão conta 
das oportunidades diante de si, mas elas são 
muitas e definir a estratégia é um tormento 
(o tornado).  Depois, há a frustração, com 
a impossibilidade de executar mais rápido, 
em geral por causa do gap das pessoas. 

Este Dossiê detalha, a seguir, o processo 
de transformação. “Com certeza, o 
Brasil ainda não usufrui todo o potencial 
tecnológico disponível, mas estamos 
caminhando para essa transformação”, 
acredita Cristina Palmaka, CEO no 
Brasil da SAP, uma das grandes players da 
digitalização.  “Um sinal vem da internet 
das coisas, por exemplo, na agricultura.” 
Outro vem do banco Santander Brasil, que, 
como explica seu diretor de plataformas 
Cassius Schymura, vê as fintechs como 
oportunidade, não como ameaça. 
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