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É correto dizer que a revolução digital rompeu várias barreiras e revolucionou o mundo mais uma vez.
Ao contrário dos outros ciclos de mudanças no mundo, desde a "Revolução Industrial", iniciada em 1760, a do
surgimento dos Programas de Qualidade no Japão, na década de 60, chegando ao ápice da Transformação Digital em
2020, todas estas mudanças, evoluções ou revoluções, como você preferir, até este momento, nasceram da
necessidade das organizações de evoluírem internamente, de dentro para fora.
Só que a Transformação Digital nasceu a partir das experiências dos consumidores que as empresas tradicionais não
conseguem entender e se adequar. A pressão por mudanças é de fora para dentro.
E isso tem tirado o sono dos líderes empresariais no mundo todo.
Muitos estudos apontam que mais da metade das organizações passa por uma interrupção digital por conta de outras empresas que podem
estar mais avançadas na implementação da transformação ou por serem mais rápidas na reação.
A busca pela eficiência corporativa num ambiente ainda novo para a maioria dos empresários e líderes, nos estimula a questionar:

“O que eu preciso saber,
para implementar uma Estratégia de
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
mais eficiente no meu negócio? ”

DO QUE ESTAMOS FALANDO?

A Transformação Digital provou ser um mecanismo eficiente para alcançar resultados em negócios no Brasil e no mundo.
Uma pesquisa divulgada em 2017 pela CA Technologies, mostrou que as empresas brasileiras que investiram em transformação digital
tiveram um aumento de 50% em suas receitas.
Melhor do que isso: essa transformação ainda foi responsável por um aumento de 78% na retenção dos clientes. Mas, apesar destes e de
outros benefícios, passar por essa mudança ainda é um desafio para 96% das empresas brasileiras.
Outro estudo, da Bizagi, aponta a falta de velocidade para implementar mudanças e a complexidade dos processos corporativos como
alguns dos obstáculos citados pela maioria das companhias.
2022, mais de 60% do PIB global será digitalizado. Estima-se que 70% do novo valor
82% dos entrevistados afirmaram Até
criado na economia na próxima década será baseado em plataformas ativadas
digitalmente.
que é importante acelerar a
Por estes motivos, os empresários e líderes de negócios das empresas, precisam pensar
velocidade de transformação para numa abordagem mais profunda para a Transformação Digital dos seus negócios.
O maior desafio para colocar isto em prática consiste na mudança de mentalidade dos
acompanhar a evolução do setor. profissionais envolvidos na definição dos processos de negócios das empresas.
A maioria ainda mantém um modelo tradicional nos seus negócios, enquanto algumas estão avançando na ativação de novas
estratégias, baseados na compreensão de que o consumidor mudou. As empresas que não conseguirem entender isso ficarão para trás.

PRIORIDADE: investir no aprimoramento da inteligência digital da sua empresa

OS ELEMENTOS DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Um projeto de Transformação Digital de sucesso começa no entendimento de suas lideranças e gestores,
dos três principais elementos da Transformação Digital:

Transformação da EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR
Entender o cliente
Definir novos pontos de contato
Identificar novas formas de comunicação

Transformação dos PROCESSOS OPERACIONAIS
Mapear os Processos
Capacitar o Colaborador
Gerenciar Performance

Transformação dos MODELOS DE NEGÓCIOS
Novos Modelos de Negócios
Novas formas de medir Resultados
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Nesse e-book, nosso objetivo não é abordar o que “pode” ser tendência, mas sim o que é importante para seu
negócio se consolidar de forma eficiente num mundo em transformação.
Este material foi produzido pela equipe de (notáveis) especialistas do Instituto da Transformação Digital – ITD, e tem
como propósito apresentar as tendências, não de um futuro incerto, mas sim daquelas ações estratégicas e
operacionais, que necessitam serem implementadas agora, sob pena da sua organização entrar no rol das que
perderam o rumo e tornaram-se estatística.

ÚNICA entidade brasileira
especialista em
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
com atuação mundial

TENDÊNCIA 01: BIG DATA

Quando você pesquisa no Google, ele armazena seus dados e tudo o que você pesquisou.
Quando você navega no TripAdvisor ou ArBnb, ele passa a conhecer suas preferências.
Quando você compra num marketplace, o site passa a lhe oferecer produtos complementares de diversas outras empresas.
Quando você curte, comenta ou compartilha algo no Facebook, ou em outra rede social, a plataforma
registra seus interesses e marcas preferidas. Pelo volume que toda essa movimentação produz, quando
navegamos no ambiente online, criou-se o termo Big Data.
Essa expressão que assombrou o mundo no início dos anos 2.000, nada mais é do que um conjunto de
dados muito grandes ou complexos, que existem desde sempre, mas agora em volumes
impressionantes.
O crescimento do volume de informações das pessoas está transformando a relação das marcas com
seus consumidores. O grande benefício para uma empresa é que os usuários, sejam eles B2C ou B2B,
fornecem dados em todos os momentos, 24 horas por dia.
Na contramão dessa facilidade, poucas organizações tem uma estratégia clara e uma operacionalização dos processos de comunicação,
para utilizar esses dados de forma eficiente, seja na construção de relacionamentos efetivos seja na geração de novos negócios, nas
diversas plataformas existentes.
No estudo de Maturidade Digital que o ITD desenvolve, os números relacionados a coleta de dados dos clientes, são assustadores:

91,4 %
não respondem
em até 04 HORAS

72,2 %

99,4 %

não oferecem formulário
de Cadastro básico no site

não coletam
DADOS DE COMPORTAMENTO no site

TENDÊNCIA 02: LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (nº 13.709/2018), é a legislação brasileira que regula
as atividades de tratamento de dados pessoais e que também altera os artigos 7º e 16 do Marco Civil da
Internet.
Mas de que forma essa lei irá impactar nos negócios?
Em todos os setores, nos ambientes online e offline. De compras on-line a redes sociais, de hospitais a
bancos, de escolas a teatros, de hotéis a órgãos públicos, da publicidade à tecnologia.
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) afeta diferentes setores e serviços, e a todos nós, seja
no papel de indivíduo, empresa ou governo. A LGPD entra em vigência a partir de agosto de 2020.
Pesquisa da Serasa Experian aponta que 85% das empresas brasileiras afirmaram que ainda não estão prontas para cumprir a lei.
Portanto, se sua empresa “ainda” não pensou nas implicações legais, essa é a hora de começar. Depois vai sair caro e provavelmente sua
empresa terá sérios problemas na captura de dados dos clientes, bem como nas ações de comunicação com esse público.
Reúna sua equipe de TI, comercial, marketing e principalmente a de Gestão de Pessoas (RH), para criar e/ou atualizar suas políticas de
relacionamento, comunicação e manutenção do banco de dados.

PRIORIDADE: buscar ajuda profissional, de consultorias especializadas em direito digital e governança de dados, para que possam criar
um cronograma para implementar um Plano de Gestão de Dados, que atenda a legislação e que produza resultados para sua organização.

TENDÊNCIA 03: EDUCAÇÃO DIGITAL

A Educação no Brasil se mantém no mesmo modelo há 50 anos.
Na contramão do que acontece em sala de aula, o uso das novas tecnologias já faz parte da vida das novas
gerações. Por isso, a sua aplicação em benefício do ensino é um caminho fundamental para aumentar o
dinamismo das aulas, para atrair, reter e estimular o aluno a participar.
A facilidade do acesso a informação contrapõe com o formato que é praticado nas escolas de ensino médio, que
prioriza ensinar (?) o jovem para fazer uma prova do Enem e conquistar uma vaga na universidade e não o
prepara para a vida.
Sabemos que 90% desses jovens não terão acesso a um curso superior e irão se defrontar com um enorme
dilema: Não estão preparados para o trabalho, pois o modelo educacional atual está totalmente desassociado
das competências necessárias para o profissional do futuro.
Mas como mudar esse modelo?
Primeiro, uma reforma no ensino médio. A nova organização curricular, mais flexível, permitirá que as escolas se adequem as suas
necessidades locais/regionais, e irá transformar a educação, com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional.
Dessa forma os jovens poderão aprofundar o conhecimento, de acordo com o seu interesse, pensando principalmente na profissão e
atividades que irão exercer no futuro. Entendemos que a evolução desse modelo que recém está sendo implantado no Brasil, seja o de
preparar os jovens para “pensar” como empreendedor e não somente como alguém que busca um emprego.
O Projeto “School Transformation of Innovation” criado pelo ITD, tem como objetivo desenvolver nos jovens, competências exigidas para o
Profissional do Futuro.

TENDÊNCIA 03: EDUCAÇÃO DIGITAL

Segundo, com cursos de graduação direcionados a necessidade do mercado, com curta duração e aplicação
prática e imediata.
Isso irá implicar numa mudança no modelo de atuação das instituições de ensino superior, mas entendemos que
esse é o caminho para não ficarmos ainda mais atrasados, já que países como China e Índia incentivam a
formação técnica em novas tecnologias disruptivas como Inteligência Artificial – IA, Internet das Coisas – IOT,
formando um exército de especialistas em até dois anos, ao contrário da educação no Brasil, que necessita de
quatro a cinco anos, para ter um profissional graduado. Não contando o tempo de Pós-graduação e MBAs.
Esse é o motivo porque temos tantas vagas disponíveis na área de tecnologia e nossas instituições de ensino não
conseguem atender no volume e tempo necessários para acompanharmos o crescimento dos mercados.
Portanto, a mudança passa pela adequação e evolução, tanto do ensino médio como do superior, para que
possamos competir em igualdade de condições com as maiores potências do mundo.
Conheça a proposta dos especialistas do ITD, de transformação da educação no ensino médio:

TENDÊNCIA 04: FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA

As empresas que entenderem o poder das ferramentas de Inteligência Digital, serão as líderes do futuro.
A prova está aí, com empresas nascidas há poucos anos ou de localidades tão pequenas, que jamais iriamos
imaginar que se tornariam tão poderosas e influentes. Ao utilizar ferramentas de Inteligência Digital de forma
adequada, é possível aproveitar a centralização dos dados gerados pelos usuários, e desenvolver inúmeras ações
com esse público, segmentando a comunicação da empresa, de acordo com as preferências e perfis de cada um.
Com o avanço da tecnologia disponível hoje, qualquer empresa, não importa o segmento, consegue explorar
muito bem esse volume gigantesco de dados, para transformá-los em Big Oportunidades.
Infelizmente os líderes empresariais e gestores, ainda não perceberam que o futuro não depende mais do
sucesso no passado. Uma simples pergunta, pode despertar a curiosidade para entender a importância dessas
ferramentas.
Índice de Inteligência Digital das empresas participantes do Estudo de Maturidade Digital que o ITD desenvolve:

Quais ferramentas de Inteligência Digital os líderes utilizam? Porque?

9,1 %

TENDÊNCIA 04: FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA

Se não bastasse o índice extremamente baixo, numa pontuação de ZERO a CEM, é preciso entender os estágios de evolução que essas
empresas necessitam atingir para obter um índice inicial de transformação digital do seu negócio.

+ 50%
91 a 100

Líder

81 a 90

Evoluído

61 a 80

Ascendente

41 a 60

Iniciante

00 a 40

Estagnado

em receita

Evoluído

Ascendente

Iniciante
Fonte: Estudo de Maturidade Digital – © Instituto da Transformação Digital

LÍDER!

- 30%
em custo

TENDÊNCIA 05: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA

Quando falamos em inteligência artificial (IA) logo vem a imagem de um robô substituindo o ser humano em
determinada atividade produtiva.
Talvez você não perceba, mas a Inteligência Artificial está presente nas atividades mais simples. Ao escrever um texto
no seu smartphone, por exemplo: A IA completa as palavras e frases que você escreve com mais frequência. A
máquina aprende com os hábitos do usuário e passa a entender quais as palavras mais utilizadas, fazendo as
sugestões. Isso é Inteligência Artificial.
Nas empresas, a inteligência artificial vem tornando os processos mais velozes, ágeis e eficazes, reduzindo o tempo e
o custos das atividades automatizadas e liberando as pessoas para pensar, planejar e implementar novas ações em
busca do crescimento dos negócios.
A utilização mais comum da IA tem sido no atendimento, os chamados chatbots. Mas em 2020, terá um crescimento
fantástico em outras áreas. Segundo a consultoria IDC os investimentos vão mais do que dobrar até 2022, alcançando
US$ 79,2 bilhões, ou mais de R$ 300 bilhões. 90% das empresas mundiais incluiu IA no seu planejamento até 2022.
O varejo irá alcançar a liderança nos investimentos em IA, com aportes esperados de US$ 5,9 bilhões (R$ 23 bi) em
soluções de automação de atendimento aos clientes, consultas de compras e recomendações de produtos.
Podemos afirmar que sua empresa necessita utilizar Inteligência Artificial para sobreviver nesse mundo em transformação. A questão que
você precisa definir logo, é quando e de que forma ela será inserida na sua estratégia de negócios.
O futuro da sua organização depende da compreensão do impacto que essas tendências vão ter ao longo de 2020, e de como irá reagir
aos mudanças do mercado.

PRIORIDADE: contar com apoio de uma consultoria especialista em Inteligência Artificial para auxiliar suas equipes

TENDÊNCIA 06: INTERNET DAS COISAS - IOT

Internet das coisas – IOT é um conceito que se refere à interconexão de objetos de uso do dia a dia, utilizando
a internet. Em outras palavras, IOT nada mais é que uma rede de objetos físicos capaz de reunir e de transmitir
dados. Segundo o Gartner, até 2021 serão 25 bilhões de dispositivos conectados.
O Brasil tem potencial de tornar-se uma liderança internacional na criação e produção de tecnologias para a
Internet das Coisas, pois trata-se de um campo em franca expansão, cujos diferentes mercados ainda estão
longe de uma acomodação e saturação, pelo contrário. A cada semana surgem soluções tecnológicas,
aplicações e entendimentos que se desdobram em possibilidades totalmente novas.
Segundo a Bain & Company, em 2020 as aplicações de internet das coisas para o consumidor vão gerar US$ 150 bilhões. Já no B2B, a
movimentação será de mais de US$ 300 bilhões. A Internet das Coisas oferece soluções para todos os segmentos: do planejamento urbano à
produção agrícola, passando por logística, produção industrial e até a preservação do meio ambiente.
“Qualquer coisa que puder ser conectada, será conectada”, resume o analista Jacob Morgan, da Forbes. Celular, relógio, geladeira, televisão,
aparelhos de iluminação, roupas, bicicletas e outros itens já podem ser conectados a internet e funcionar de forma mais inteligente e
integrada. No setor automotivo, por exemplo, os carros estão usando cada vez mais a conexão, e os veículos autônomos já são uma realidade.
Já na indústria, sensores ultra conectados são utilizados para acelerar processos e garantir a segurança do trabalho.
E no seu negócio? Quando você realizou uma reunião interna para discutir essa oportunidade?

PRIORIDADE: incluir na pauta da próxima reunião do comitê estratégico as seguintes possibilidades do uso da IOT
✓ Obter mais Informações (dados),
✓ Melhorar Processos,
✓ Ampliar o Engajamento com os clientes,

Fique por dentro dos
principais estudos sobre IOT

TENDÊNCIA 07: GEOLOCALIZAÇÃO

Sempre que analisamos uma tendência, procuramos identificar quais os segmentos de negócios podem se
beneficiar de forma imediata, que tenham baixo custo de implementação, e possa atender o maior número
possível de empresas com ótimos resultados.
Geolocalização é uma das tendências que atinge 100% das empresas com operações tradicionais, colocando-a
como uma das poucas que são um diferencial importante na comparação com empresas puramente digitais.
Fique atento: Nas recomendações ao final desse e-book, vamos questionar essa forma de “pensar” o negócio
como uma indústria, um varejista ou uma empresa de serviços.

Geolocalização é um recurso que permite identificar a localização precisa na superfície terrestre de qualquer aparelho que possua GPS. Essa
localização pode ser compartilhada com os mais variados aplicativos presentes no aparelho das pessoas.
Dessa forma, uma empresa com uma operação em um determinado endereço, pode criar ações para se comunicar com quem estiver ao
seu redor. Google e Facebook, as duas principais plataformas mundiais utilizam a geolocalização para oferecer publicidade a pessoas
próximas aos estabelecimentos comerciais. Essas plataformas sabem quantas vezes a pessoa esteve naquele determinado lugar, sabe o
tempo de permanência e sabe até qual a rota utilizada para chegar naquele local.
E você? Tem essa informação?
Se não tiver, chegou a hora de incluir na sua estratégia essas possibilidades.
Do contrário, seu concorrente do outro lado da rua, irá abordar seu cliente, dentro do seu estabelecimento, e você ficará com cara de
“paisagem”, provavelmente reclamando da crise, do valor do dólar, do sol ou da chuva.

PRIORIDADE: incluir nas próximas campanhas de mídia, uma ação de geolocalização.

TENDÊNCIA 08: VÍDEOS

82% de todo o tráfego de consumidores na internet virá de vídeos online até 2022, segundo a empresa
Breandbeyoun, especialista em vídeos explicativos.
O vídeo continua apresentando o melhor desempenho entre todos os tipos de conteúdo digital, gerando mais
visualizações, mais engajamento e mais respostas do que qualquer outra opção de conteúdo.
Basta você lembrar do que você presta mais atenção quando está navegando nas redes sociais.
Além de tudo, o vídeo é único, produzido exclusivamente pela sua marca.
E o que o consumidor deseja? Consumir informações exclusivas, inéditas e que são produzidas pensando nele.
O uso dos vídeos nas estratégias de marketing vem crescendo nos últimos 3 anos:
• 54% das pessoas que assistem a vídeos estão demandando por mais conteúdo inédito.
• Os usuários gastam 88% mais tempo em sites que apresentam vídeos.
• 72% dos consumidores usam vídeos para aprender sobre um produto, ao invés de lerem o manual do usuário.
• As pessoas apresentam probabilidade 1,5x maior de assistir a vídeos em seus smartphones.
• Os usuários estão assistindo a mais de 1 bilhão de horas de vídeo diariamente no YouTube.

PRIORIDADE: incluir na próxima reunião de pauta sobre produção de conteúdo, essa oportunidade.

TENDÊNCIA 09: E-COMMERCE

O setor de varejo está passando por uma grande transformação.
A era do varejo liderado por estoques e pontos de venda espaçosos com infinidade de opções nas prateleiras está
terminando. E ao contrário das outras revoluções no varejo, essa transformação partiu do consumidor, que deseja
ter experiências memoráveis no PDV, na maioria das vezes não associada ao produto, mas sim na forma de
relacionamento da marca. Aliás, Ponto de Venda é um termo que contraria esse momento de transformação.
As lojas físicas precisam estar mais conectadas e terem um pensamento mais digital, oferecendo mais conforto e
informações detalhadas em tempo real e apresentando opções de compra online, independente da loja ter estoque
ou não.
O Marketplace continuará, em 2020, a ser prioridade para muitos, mas aos poucos, o empresário irá perceber que é inviável, numa
economia, com baixa lucratividade, manter esse modelo como principal estratégia de crescimento nas vendas.
2020 será o ano do despertar do empresário que irá perceber que sua sobrevivência passa pela gestão de uma operação própria de ecommerce, com equipes conectadas às operações físicas, atuando como um canal e não como um negócio à parte.
A utilização integrada de todas as tendências apontadas nesse e-book, irá colocar sua organização num novo patamar de preferência para o
consumidor que busca incessantemente, marcas que satisfaçam suas necessidades, menos associadas aos produtos que desejam, e mais a
relacionamentos inovadores e que promovam experiências inesquecíveis.
Dica: Antes de investir na plataforma de e-commerce, busque entender como funcionam as plataformas digitais.
O sucesso no e-commerce passa primeiro pela Estratégia.

PRIORIDADE: formar um comitê interno reunindo gestores de várias áreas e uma consultoria externa com experiência em
plataformas digitais e não somente de e-commerce.

TENDÊNCIA 09: E-COMMERCE

A indústria brasileira atingiu em 2018 a menor fatia do PIB (Produto Interno Bruto) desde 1947
(início da série de dados comparáveis). O setor representou apenas 11,3% da atividade econômica do

país em 2018, o pior resultado em mais de 70 anos.
Neste momento de mudança onde Transformação Digital se tornou uma questão de
sobrevivência das empresas e cada vez mais precisamos entender nossos consumidores, suas
jornadas e gerar novas experiências, fica evidente que o momento que a indústria passa é reflexo
das suas dificuldades de adesão à Transformação Digital e falta de inovação, ainda que detenha
profundos conhecimentos relativos a processos, programas de gestão de qualidade e afins.
O termo Indústria 4.0, apesar de citado a todo momento, ainda está longe da pauta nas pequenas e médias indústrias no Brasil.
Como qualquer processo de Transformação de uma empresa existe uma tendência quase que geral de investir muito mais (ou somente) em
tecnologia e nos esquecemos que pessoas e processos precisam estar preparados para consumir essa tecnologia. A Industria 4.0 requer mão
de obra qualificada em todas as áreas. A indústria precisa atrair, reter, motivar e treinar funcionários que precisam implantar novos processos
de negócios, em especial no e-commerce e principalmente tomar decisões em tempo real nesse novo ambiente digital, que é um ambiente
novo e desafiador.

PRIORIDADE: formar um comitê interno reunindo gestores de negócios e RH e uma consultoria externa com experiência em
Inovação e profundo conhecimento em comércio eletrônico.
Fazem parte desse comitê a formatação da estratégia da nova área de negócios digitais que contemple:
✓ perfil do público,

✓

✓ velocidade da implantação,

✓ alcance.

escala,

TENDÊNCIA 10: SUPER APP
Os “super apps” são aplicativos que disponibilizam em um só lugar uma variedade de serviços usados no dia
a dia dos usuários, totalmente interconectados.
O “Ecossistema de Inovação” da China é centrado no modelo de negócios de duas grandes empresas Wechat e Alibaba - e são considerados os dois principais super app no mundo. O Wechat transformou-se
para a população chinesa, o “app para tudo na vida”, contando com mais de 1 bilhão de usuários ativos por
mês. Nele, você conversa, pesquisa, compra, paga, indica, transfere, enfim, tudo que uma pessoa precisa
fazer 24h do dia, pode fazer pelo Wechat.
No Brasil, essa tendência poderia ter tomado forma muito antes, se as “potenciais” empresas com poder de
tornarem-se “super app”, tivessem percebido essa oportunidade. Estamos falando de quem?
Das operadoras de telefonia, que são as que detém as informações dos clientes em primeira mão. Só que elas se mantiverem no seu modelo
de negócio tradicional, sem enxergar o futuro. Hoje, no Brasil, você pesquisa o filme num app, compra o ingresso em outro, se desloca num
outro app, faz um lanche noutro, lê notícias em outro, conversa em outro, e assim por diante.
Dado interessante: Uma pessoal normal, em um único dia, utiliza em torno de 20 aplicativos diferentes. E você?
No Brasil, essa “onda” começa a tomar forma pelas mãos do iFood e Rappi que são plataformas de compra de produtos/serviços das
empresas que fazem parte da sua rede, mas que prometem oferecer essas facilidades e funcionalidades aos seus usuários.
A Rappi, por exemplo, recebeu um investimento de 1 bilhão de dólares do conglomerado japonês Softbank (o maior investimento da Softbank na
América Latina até agora). Já no inicio da sua estratégia de tornar-se um super app, a Rappi passou a disponibilizar a busca de imóveis mobiliados
para aluguel temporário.
Nubank, banco digital na origem, é outro que “enxerga” essa oportunidade como uma forma de se posicionar no mercado tornando-se
imprescindível para os usuários no Brasil.

TENDÊNCIA 10: SUPER APP

Mas nossa maior aposta é no MagaLú, pois ela, não só se posiciona abertamente como um super app,
como tem como estratégia central do seu “novo” modelo de negócios, transformar-se não na principal rede
de varejo brasileira, mas sim na maior empresa digital da América Latina.
Você leu a carta que a diretoria do MagaLú enviou aos seus acionistas? NÃO?
Então chegou a hora de você entender o que é uma empresa digital e quais os passos que precisam ser
dados para transformar seu negócio.

PRIORIDADE: ler a carta da diretoria do MagaLú para seus acionistas. Clique aqui

TENDÊNCIA 11: SITE

O site ainda é a maior referência das marcas. Mesmo que as pessoas passem 99% do tempo nas
redes sociais e quando querem pesquisar algo, buscam no Google, é no site da sua empresa que ela irá
tomar a decisão final.
É nele que o consumidor conhece seu passado (história, conquistas e posicionamento), o que você oferece
hoje (presente) e aponta o futuro, de forma personalizada e exclusiva.

SIM! Estamos falando do site da sua organização.
Já sabemos que existem ciclos de mudanças no mundo há cada 20 anos. Você já percebeu que as plataformas nascem, crescem e perdem
poder e interesse. Aconteceu com o Orkut, nos anos 2000, com o Twitter, estagnado desde 2015, e com o Snapchat, entre outras, não?
Ao avaliar as tendências anteriores, você irá perceber que todas elas são poderosas e mudaram ou irão mudar a relação da sua organização
com o mundo dos negócios, sejam eles online ou offline.
Mas todas essas tendências, sem exceção, precisam ter um canal central, que irá solidificar suas estratégias de negócios, não importa o porte
e/ou segmento. Aliás, segmento é um item que iremos destacar no capítulo “Recomendações” logo na sequencia desse e-book.
Somente no seu site, você terá um ambiente favorável para reter e conquistar o consumidor.
Em qualquer outra plataforma, você encontrará um ambiente hostil, com diversos concorrentes fazendo publicidade para atrai-los. A própria
plataforma, seja ela qual for, irá coletar dados de navegação e de interesse, para oferecer a seus concorrentes.
Ou seja, no momento que você faz um esforço enorme para atrair alguém para as redes sociais, você também está entregando os dados
desses usuários para seus concorrentes.
Em qual plataforma isso não acontece? Somente no seu site. PENSE NISSO!

TENDÊNCIA 11: SITE

O principal canal de negócios da sua empresa deve ser sempre o site, porque é nele que o usuário irá
tomar a decisão que mais interesse pra você. A decisão de que será da sua empresa que ele irá comprar,
ou contratar seus serviços, e é a partir dele, que será possível desenvolver um relacionamento duradouro.
Se essa máxima não faz parte do seu planejamento estratégico, pare e repense.
Você precisa de um site. Mas não um site comum e sim um site inteligente. Melhor, você precisa de uma
plataforma de negócios. Esse é o termo correto: Plataforma Digital de Negócios.
Mas o que significa ter uma plataforma digital de negócios?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

aquela que sabe explorar as ferramentas de Inteligência digital,
que sabe utilizar os rastros (dados) que os consumidores deixam espontaneamente,
que tenha informação útil e relevante,
que seja localizável na 1ª página dos buscadores,
que permita ampliar o alcance,
que personalize a informação,
que tenha uma comunicação mais frequente com seu público-alvo, desenvolvendo ações mais efetivas com seu mercado e,
seja navegável de forma simples e eficiente, em especial nos dispositivos móveis.

Site inteligente = Plataforma Digital de Negócios!

TENDÊNCIA 11: SITE

No estudo de Maturidade Digital que o ITD desenvolve, os números relacionados aos sites das empresas, são igualmente assustadores:

95 %

78 %

83 %

não aparecem nas buscas
da 1ª página do GOOGLE

dos sites tem tempo
de carregamento
INSATISFATÓRIO

não tem
Google Tag Manager
Instalado no site

PRIORIDADE: Desenvolver uma plataforma digital de negócios, com as principais ferramentas de Inteligência Digital, acessível
em qualquer ambiente, que reflita a imagem da sua empresa, da sua proposta de valor e seja ágil na conquista de novos clientes.

R E C O M|E N D A Ç Õ E S

Esse e-book pretende ser um guia para auxiliar empresários, gestores, líderes corporativos, consultores de negócios e todos
profissionais que desejam entender melhor as tendências e os elementos necessários para que os caminhos de Transformação Digital
nas suas empresas sejam transcorridos de forma mais tranquila, eficiente, na velocidade e agilidade que o mundo moderno exige.
Mesmo empresas que, nesse momento, possuem bom posicionamento no mercado e estão saudáveis financeiramente, com
resultados favoráveis nas suas operações, precisam planejar sua Transformação Digital, sob pena de que em cinco/dez anos, não
ocupem mais as posições atuais de liderança.
Quem não lembra de Mesbla (Prazer em servir), Imcosul (A loja que está do lado da gente), Banco Nacional (O banco que está ao seu
lado) entre muitas outras?
Em comum nessas três empresas:
✓ Todas tinham como slogan algo relacionado ao atendimento ao cliente.
✓ Todas não existem mais.
O que isso significa?
Que slogan nenhum garante o futuro dos negócios.

Pense no consumidor de ontem e o de hoje!
Como ele será daqui a cinco anos?

SEIS RECOMENDAÇÕES QUE SUA EMPRESA PRECISA IMPLEMENTAR

Praticamente
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

todas as publicações sobre Tendências, não apontam nenhuma recomendação,
deixando as pessoas sem saber quais os primeiros passos, para poder implementar de forma eficiente
essas, digamos, novidades que vão impactar o futuro dos negócios.
Muito se fala no mercado, que tecnologia é o centro da transformação digital.
Não concordamos com essa forma de “enxergar” o que está acontecendo no mundo.
Entendemos que são as pessoas que farão a verdadeira transformação nas empresas.

No nosso caso, queremos deixar como legado, uma série de recomendações práticas e que podem ser implementadas de forma rápida e
eficiente nos negócios das empresas, não importa o porte.

“Ferramenta se adquire, Inteligência não.”

RECOMENDAÇÃO 01
INVISTA PRIMEIRO, NAS PESSOAS

Sim, Pessoas!
Num mundo em transformação dos processos, dos modelos de negócios e do uso massivo da tecnologia,
o grande diferencial das empresas serão as pessoas.
Invista nas pessoas para desenvolverem as cinco competências do profissional do futuro.

1 – PENSAMENTO CRÍTICO
Atitude de desafio para identificar oportunidades de geração de valor para as empresas,

2 – FLEXIBILIDADE COGNITIVA
Capacidade de adaptação do cérebro às situações em constante transformação, e tomada de decisões para diferentes modelos de negócios,

3 – EXECUÇÃO INOVADORA
Mais foco na execução do que na ideação e capacidade de negociação, interna e externa, para atingir os objetivos propostos,

4 – CONHECIMENTO DO COMPORTAMENTO HUMANO
Inteligência Emocional, liderança, gestão de pessoas e trabalho em equipe,

5 - CRIATIVIDADE
ARTIGO: As cinco competências do Profissional do Futuro

RECOMENDAÇÃO 02
TRANSFORME DADOS EM INFORMAÇÃO

IMPLEMENTE uma estratégia de captura de dados em todos os canais de relacionamento com seu
público, não importa se online ou offline, pois o consumidor é um só,
INTEGRE esses dados numa ferramenta de inbound marketing,
CONSTRUA a Jornada do “seu” Consumidor, criando pontos de contato em diversos momentos e canais
disponíveis,
INCENTIVE a conversação, mostrando todos seus pontos de contato em todos os canais e plataformas,
ENRIQUEÇA as informações dos seus clientes e prospects, de forma frequente, para que não fiquem
desatualizados. Esse é um dos maiores erros das organizações: não atualizar os dados.
ESTABELEÇA uma comunicação ativa e eficiente, SEGMENTANDO os diversos perfis de acordo com seus interesses e não com os interesses
da sua empresa.

As marcas se fazem presentes no ambiente digital,
mas pensam e atuam de forma analógica.

RECOMENDAÇÃO 03
FORNEÇA EXPERIÊNCIAS PERSONALIZADAS

Experiências personalizadas só vão existir se a empresa desenvolver um planejamento adequado para
obtenção dos dados dos seus consumidores.

Percebemos que os empresários e gestores se lançam freneticamente a pensar e implementar ações
para melhorar a experiência com seus clientes e prospects, mas na maioria das vezes o esforço é inútil
ou produz resultados insatisfatórios, pois faltou o principal: INFORMAÇÃO SEGMENTADA.
Não existe experiências personalizadas se não houver, primeiro a captura dos dados úteis e segundo, o tratamento desses dados e a
definição da jornada do consumidor. Muitas empresas separam o online do offline, um grande erro, pois o consumidor é um só.
Muitas empresas investem em publicidade e em quase nada na coleta de informações dos consumidores.
Se contentam com likes e seguidores, onde deveriam se preocupar com compartilhamentos, contatos, visitas, ligações e CONVERSÕES!
Hoje, com a transformação digital em curso, é o consumidor que decide o canal, o momento e como ele deseja se comunicar.
Portanto, a sobrevivência do seu negócio depende do entendimento dessa mudança de comportamento.

Essa é a grande diferença das empresas de sucesso:
Entender os interesses dos usuários.

RECOMENDAÇÃO 04
PRODUZA CONTEÚDO EXCLUSIVO

Todos se emocionam quando assistem aquele vídeo da campanha de uma marca.
Muitos comentam, compartilham e seguem marcas que emocionam com suas histórias de clientes
felizes e apaixonados.
Isso se chama Storytelling, termo em inglês. "Story" que significa história e "telling", contar.
Mais que uma mera postagem nas redes sociais, Storytelling é a arte de contar histórias usando
técnicas inspiradas para transmitir uma mensagem de forma inesquecível.
Ao contar boas histórias, você garante atenção e interesse dos consumidores. E, como numa peça de teatro, ele fica ansioso na expectativa
do 2º ato, que é a continuidade da história que o emocionou.
Mas porque o consumidor se interessou, já que centenas de milhares de empresas postam notícias, novidades, promoções diariamente nas
redes sociais?
Porque sua empresa está produzindo um material único, inédito e exclusivo. E “se” esse material foi pensado sob a ótica do consumidor,
você irá obter não só seguidores, mas fãs da marca. Essa é a sutil diferença do mundo das redes sociais e das milhares de publicações
diárias que enchem as diversas plataformas.

“Histórias lidas no momento certo jamais te abandonam.
Você pode esquecer o autor ou o título. Pode até não lembrar precisamente o que aconteceu.
Mas se você se identifica com uma história, ela continua com você para sempre.”
Autor: Neil Gaiman

RECOMENDAÇÃO 05
AVALIE SEU MODELO DE NEGÓCIO ATUAL

De nada adianta os últimos 10/20 ou 50 anos de sucesso, se você não planejar os próximos dez.
Mas não pense em copiar os acertos do passado e sim olhar as oportunidades do futuro, pois o mundo
mudou. E não volta mais pro passado. Esse futuro será totalmente diferente de tudo que já vivemos até
agora.
Não existe na maioria das empresas, uma liderança com poder de decisão que detenha esse
conhecimento e possa definir os rumos de um projeto de Transformação Digital eficiente, que permita
enxergar as oportunidades de mudança no modelo dos seus negócios.
Hoje vemos empresas reconhecidas no mercado por atuarem num segmento específico, explorando outros modelos de negócios.
Na maioria das vezes, a transformação digital é confiada a um determinado setor, por entenderem ser um projeto secundário e não vital,
não só para a sobrevivência da empresa, mas para a ampliação de participação no mercado que atua, ou a incursão em novos mercados.
E esse é o grande desafio das organizações tradicionais. Enxergar com um olhar diferente do dia-a-dia.
É comum o empresário confundir a expressão “Transformação Digital” com algo relacionado ao site, as redes sociais, a plataforma de ecommerce, uma necessidade da área de TI e não como uma evolução do “seu” negócio. Compartilhar conhecimento com setores
diferentes do seu, é ainda, a melhor maneira das empresas evoluírem e atingirem a Maturidade Digital necessária para enfrentar novos
tempos. Esse sim é um fator determinante do futuro das corporações.

PRIORIDADE: formatar um comitê interno reunindo gestores de várias áreas e uma consultoria externa com experiência em
Modelos de Negócios Inovadores e implantação de empresas digitais.

RECOMENDAÇÃO 06
TRANSFORME SEU NEGÓCIO NUMA EMPRESA DIGITAL

Magazine Luiza é, a nosso ver, a maior empresa digital do Brasil. Já comentamos isso antes.
Preste atenção na nossa observação, com letras maiúsculas: A MAIOR EMPRESA DIGITAL DO BRASIL.
Não colocamos a Magazine Luiza, agora autointitulada MagaLú, como uma empresa de varejo, mesmo ela tendo
mais de mil pontos de vendas.
Ela entendeu, como poucas organizações, que o sucesso não está mais atrelado ao que foi feito de bom no passado,
mas sim como transformamos nosso negócio para enfrentar o futuro.
O Plano da Magazine Luiza consistia em deixar de ser uma empresa de varejo tradicional que tinha uma área digital para se tornar um
negócio digital com espaços físicos e contato humano. E ela chegou lá. E vai crescer muito mais.

O Futuro? Não vai mais existir empresas divididas por categorias.

“Todas serão empresas digitais, atuando em
vários segmentos sem necessariamente
dominar todos os estágios do negócio
(produção, distribuição, vendas, atendimento).”
Autor: Paulo Kendzerski

RECOMENDAÇÕES FINAIS

“Em um processo de Transformação Digital, não
existe um projeto único, liderado por um setor
ou uma pessoa, mas sim uma decisão
estratégica tomada pelo líder e deve ser
constante para a evolução das empresas”.
Autor: Paulo Kendzerski

RECOMENDAÇÕES FINAIS
Nossa recomendação final parece óbvia.

Muito se fala em Transformação Digital mas poucos, efetivamente, estão fazendo alguma coisa de forma concreta,
eficiente e na velocidade que o momento exige.
O empresário não pode delegar a função de ser o Líder da Transformação Digital na sua empresa.
Ele precisa ser o condutor das mudanças, para que sua empresa obtenha o conhecimento necessário para usufruir de
todas as informações e recursos que a Transformação Digital oferece.
E a palavra mais importante, em qualquer momento, nesse em especial, é IMPLEMENTAÇÃO!

Tendências apontam possibilidades, mas só serão confirmadas como realidade, no mundo dos negócios, quando sua
empresa as implementarem.
Que esse e-book possa contribuir para a SUA Transformação Digital e dos negócios.

“O Futuro pertence a quem souber se transformar e evoluir.”

AMBIENTE INTERNO

AMBIENTE INTERNO

Nuvem + Mobilidade + Colaboração
=
Nuvem
+
Mobilidade
+
AMBIENTE EXTERNO
Colaboração
=

+ PRODUTIVIDADE!

+ PRODUTIVIDADE!

AMBIENTE INTERNO

AMBIENTE EXTERNO

Nuvem + Mobilidade
+
Colaboração
=
Inteligência de Dados
+
Presença Digital
+
AMBIENTE EXTERNO
Geolocalização
=

+ PRODUTIVIDADE!

+ LUCRATIVIDADE!
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INSTITUTO DA
T R AN S F O R M A Ç Ã O D I G I TA L

O INSTITUTO DA TRANSFORMAÇÃO

O INSTITUTO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, é uma entidade sem fins lucrativos, que tem como missão, mobilizar, sensibilizar
e promover iniciativas que contribuam para que a sociedade compreenda como a Transformação Digital e a Inovação podem
estimular o desenvolvimento social, econômico e sustentável dos negócios, sejam tradicionais ou não.

A partir dessa compreensão, o ITD desenvolve projetos de Educação para o Futuro, visando desenvolver novas habilidades e
competências, estimular a formação de líderes e promover geração de renda para jovens em vulnerabilidade social,
comunidades carentes, alunos de escolas públicas e desempregados sem qualificação, para que tenhamos uma sociedade mais
justa, equilibrada e sustentável.
No segmento empresarial, o ITD desenvolve estudos de Maturidade Digital das empresas, a partir de uma metodologia inédita
e exclusiva, com o objetivo de proporcionar informações para que seus líderes e gestores, possam implementar de forma mais
eficiente a transformação necessária para alavancar os negócios das suas marcas.
O ITD é composto por um time de especialistas experientes com notório saber no segmento que atuam, para atender todos os
tipos de projetos de transformação dos negócios, independente do porte ou segmento das empresas e para auxiliar no
desenvolvimento da sociedade civil.

ECOSSISTEMA DE APOIO

Digital Enterprise Show
O ITD é a única entidade da América Latina, membro do Digital Enterprise Show.
O Digital Enterprise Show (DES-MADRID) é a maior comunidade da Europa e realiza o
mais completo evento sobre transformação digital do mundo.
Um Congresso que recebe mais de 25.000 executivos de nível C de 50 países e 500
expositores do mundo inteiro, que tem como objetivo discutir como o digital está
revolucionando o mundo dos negócios.

Com esse acordo o ITD passa a ser parceiro estratégico como membro da Comunidade
do Digital Enterprise Show e trará para o Brasil, as últimas novidades sobre o mundo
da Transformação Digital e Inovação nos Negócios.
Na edição 2019, o ITD apresentou a metodologia para implementação de projetos de
Transformação Digital, e o estudo sobre Maturidade Digital das empresas brasileiras.
Para 2020, será apresentado o estudo de Maturidade Digital das principais empresas
espanholas.

MIND – México Innovatión y Diseño
O ITD é a única entidade da América Latina, com convênio firmado com a principal
entidade empresarial do México.
O MIND – México Innovatión y Diseño é o maior Ecossistema de Inovação e
Desenvolvimento do México e reúne as principais entidades empresariais do país.
Esse convênio irá permitir a troca de experiências sobre Economia Criativa e
Inovação entre os dois países.
Com esse acordo o ITD passa a ser parceiro estratégico do MIND e irá realizar o mais
completo estudo de Maturidade Digital e Inovação das empresas mexicanas, além de
oferecer um pacote de serviços de consultoria em Transformação Digital.

Pacto Global da ONU – Organização das Nações Unidas
O ITD é signatário do Pacto Global, apoiando seus Dez Princípios,
relacionados a Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, Proteção do Meio
Ambiente e Combate à Corrupção.
Com este compromisso, expressamos nossa intenção de apoiar e difundir tais
princípios. Comprometemo-nos a empreender esforços para divulgar
publicamente este compromisso junto aos nossos funcionários, parceiros,
clientes e público em geral.
Reconhecemos que um requisito fundamental para a participação no Pacto
Global é a apresentação de uma Comunicação de Engajamento (COE), que
descreve nossos esforços na implantação dos dez princípios.

Apoiamos a prestação de contas e transparência das informações, e, portanto,
comprometemo-nos a apresentar um relatório sobre o progresso após dois
anos de adesão ao Pacto Global e, depois bienalmente, de acordo com a
política do COE do Pacto Global.

Convênio com a Promotoria da Infância e Juventude – Ministério Público

O ITD firmou convênio com o Ministério Público do RS, através da Promotoria
de Justiça da Infância e da Juventude, para desenvolver ações com os
jovens em vulnerabilidade social.

Com este compromisso, expressamos nossa intenção de apoiar e promover
projetos de Educação para o Futuro, visando desenvolver novas habilidades e
competências, estimular a formação de líderes e promover geração de renda
para jovens em vulnerabilidade social, comunidades carentes, alunos de
escolas públicas e desempregados sem qualificação, para que tenhamos uma
sociedade mais justa, equilibrada e sustentável.
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