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A

forma de liderar negócios passa por uma transformação sem precedentes, em
direção a um modelo digital com reflexos profundos na educação, saúde, comunicações e
nas mais diversas camadas da economia. No centro da mudança, a pandemia de covid-19
acelerou investimentos e se tornou o grande sponsor para intensificar a virtualização do
mercado.
Do ponto de vista cultural, vemos novos hábitos vinculados a ferramentas digitais e o
grande desafio é obter o melhor dos dois mundos: mais produtividade e maior qualidade
de vida. A nova relação entre cultura, pessoas e dados será a chave para o futuro das
organizações.
Para discutir esses temas a Salesforce propôs um encontro
organizado pelo Experience Club:

O IMPERATIVO DIGITAL,
com a presença de:

Fabio Costa

General Manager da Salesforce (moderação)

Patricia Fumagalli

VP de transformação Digital da Ânima Educação

Helio Barone
CFO da Alelo

Cristiano Barbieri
CIO da SulAmérica

Alex Salgado

Head B2B da Vivo Empresas

CLIQUE PARA ASSISTIR A LIVE

https://www.experienceclub.com.br/lives2020/salesforce

SEIS INSIGHTS SOBRE A NOVA LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS

UP
WARM

1

Crise: uma janela de oportunidades. É hora de priorizar e
gerenciar recursos. As ideias que terão valor neste
momento são aquelas diretamente ligadas aos problemas
relevantes da sociedade. É igualmente importante
prototipar rápido e alimentar a “usina de produção”.

2

A primazia do cloud. Não existe empresa digital sem uma
arquitetura bem-estruturada impulsionando o negócio.
Falamos de arquiteturas robustas, flexíveis e voltadas para a
experiência do cliente. Neste contexto, o cloud impera ao
agregar plataformas e oferecer possibilidades multicanal
que vão além das vendas.

3

O cliente é a máquina de crescimento. São as demandas e as
tendências de consumo que devem guiar a transformação
digital das empresas. O foco deve ser o de entregar a melhor
experiência. Ou seja, elas devem estar dispostas a se provocar
para se manterem relevantes.
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INSIGHTS
1. TRANSFORMAÇÃO
NA EDUCAÇÃO:
DE EAD PARA EDTECH
A Educação está passando por uma jornada de transformação rumo
a uma disrupção de fato relevante. Por isso, é preciso alinhar alguns
conceitos. O EAD, ou Ensino a Distância, não é um experimento
digital porque por si só não traz inovação para o processo
ensino-aprendizagem. Já o conceito de ensino digital, este sim faz
parte desta evolução, pois está ligado a um conjunto de
metodologias que permitem percursos de aprendizagem voltados
aos interesses dos estudantes. O modelo de ensino híbrido como
uma evolução dos conteúdos digitais ganha espaço, assim como o
modelo de curadoria atrelado a uma rede de parceiros.

Patricia Fumagalli
VP de Transformação
Digital Ânima Educação

“O follow on de janeiro de 2020
[que captou R$ 1,1 bilhão] só
reforça a nossa estratégia:
tornar-se uma edtech. A crise nos
mostrou que estávamos no
caminho certo, mas não podemos
perder de vista que o importante
é a aprendizagem, não o digital
pelo digital”.
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2. TECNOLOGIAS
EXPONENCIAIS A
FAVOR DA
PERSONALIZAÇÃO
Na Educação as soluções de IA e modelos preditivos têm sido
usadas para acompanhar a jornada do aluno. Um exemplo
disso são os indicadores de potencial de não renovação e de
desistência dos cursos. Outro ponto é a personalização do
ensino. Em qualquer turma há estudantes com níveis
diferentes de aprendizagem e também interesses diversos. Por
meio do uso de IA e machine learning é possível criar
contextos no processo de aprendizagem.
A possibilidade de obter dados tratados e com uma maior
acurácia que agreguem informações como o histórico e o
setor de atuação dos clientes garante maior eficiência aos
times Comercial e RH, permitindo experiência melhor para o
cliente final com propostas mais personalizadas e, ao mesmo
tempo, a customização em massa.
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Na indústria da saúde, os investimentos em tecnologias como
IA têm feito a diferença na experiência digital dos usuários,
especialmente em tempos de pandemia. Na SulAmérica a
parceria com a Salesforce tem apoiado o salto na demanda
pelo teleatendimento. Em fevereiro, a operadora contabilizava
uma média de 500 atendimentos a distância por mês. Em
junho, este número saltou para 60 mil, média de 2 mil
atendimentos diários. O app que é usado para agendamento
de consultas - tanto por médicos quanto por pacientes conta com 2 milhões de usuários.

“Tínhamos dez médicos usando a
plataforma digital. Hoje são mil. Foi
uma verdadeira operação de guerra
para treiná-los. Isso só foi viável
graças às escolhas tecnológicas
acertadas que fizemos e que nos
permitem escalar nossas soluções
digitais rapidamente”.

Cristiano Barbieri
CIO SulAmérica
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3. A JORNADA
DO CLIENTE É
SOBERANA
Moldar-se ao percurso do cliente e, a partir daí, criar
soluções e produtos que atendam às demandas,
independentemente do mercado. Na Educação isso de dá
de forma a olhar para as escolhas de vida dos alunos. No
grupo Ânima Educação um dos eixos do ecossistema de
aprendizagem é o de Vida e Carreira. São as escolhas deles
que orientam as trilhas de aprendizagem e de
desenvolvimento de competências. Isso se dá em todos os
aspectos, inclusive no modelos de avaliação que se valem
de IA para trazer feedbacks caso a caso.
Entregar soluções, serviços e produtos que vão ao encontro
das reais necessidades e desejos dos cliente. No caso da
Alelo que trabalha com um universo de 8 milhões de
usuários de seus benefícios é a análise de dados que
permite relatórios customizados do perfil de gasto de cada
um deles. É esta a chave para compreender se o portfólio
está adequado e o que precisa evoluir.
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4. DIGITALIZAR
PARA APROXIMAR
Uma janela de oportunidades se abriu no sentido de acelerar a
adoção de ferramentas digitais. O que antes estava nas mãos
de poucos, agora pode ser aplicado para potencializar não
somente as empresas, mas a vida das pessoas. E isso significa
que a digitalização encurtou distâncias. Reuniões e o
acompanhamento dos times se tornaram mais ágeis e
frequentes, o que é um ganho para as organizações. Se por
um lado, temos esta vantagem, por outro é preciso estar
atento às necessidades das pessoas no dia a dia. Exercer a
empatia nunca foi tão importante. Há coisas que não são
facilmente substituídas pelo olho no olho. Por isso, o momento
é também de reflexão sobre como trazer para o mundo digital
uma experiência que permita a continuidade em um mundo
híbrido, que começa a tomar forma.

Alex Salgado
Head B2B
Vivo Empresas

“Faço uma reflexão como líder.
Tenho uma força de vendas de seis
mil pessoas espalhadas pelo Brasil.
Antes da pandemia, eu tinha uma
agenda de visitas de uma vez ao
ano em cada regional. Isso mudou e
para melhor. Sinto que hoje estou
mais próximo do que nunca do
meu time remoto”.

SEIS INSIGHTS SOBRE A NOVA LIDERANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS

5. CULTURA DE
DADOS COMO
PROTAGONISTA
Os dados não mentem e é preciso saber tratá-los. São
eles que permitem a evolução dos portfólios de produtos
e soluções em sinergia com o que importa: a experiência
do cliente. Por isso, é fundamental que os times de
Produtos, Relacionamento, BI e Analytics andem de mãos
dadas. Para que isso que aconteça todo líder tem que
entender que o resultado vem no longo prazo e ser
empático com seus pares e times.
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6. COCRIAÇÃO COMO
TENDÊNCIA: NOVOS
NEGÓCIOS
E PARCERIAS
O mundo é opensource e neste contexto a cocriação nunca fez
tanto sentido. Para ser relevante, é preciso olhar para além do seu
negócio e entender as demandas do momento. A pandemia levou
milhares de pessoas para o home office e com isso nasceram
novas demandas. É o caso do delivery. Para endereçar este ponto,
a Alelo firmou uma parceria com o Ifood, como uma forma de
atender os usuários que usam o Vale Refeição e também de
apoiar restaurantes, supermercados e farmácias.

Helio Barone
CFO Alelo

“Todo o negócio está sendo
repensado e o portfólio ajustado às
tendências de consumo. Hoje, o
home office ressalta o delivery, mas
precisamos considerar que no médio
prazo o pacote de benefícios talvez
passe por uma banda larga melhor,
por um produto mais sofisticado de
mobilidade que vá além do
vale-transporte, como carros
compartilhados e apps de
deslocamento”.
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Por Fabio Costa
General Manager
Brazil Salesforce

Seja corajoso. Teste hipóteses. Ao vivê-las podemos
chegar a conclusões diferentes dos valores
pré-concebidos. É fundamental experimentar cenários
antes de ter certeza de que funcionam ou não.

Se antecipe. Se você não estiver minimamente preparado, a
transição do modelo de negócio é mais difícil e pode até mesmo
colocar o negócio em risco. Se acreditamos que algo vai chegar e
estamos mirando nisso, se antecipe, isso vai fazer a diferença.

Seja mais empático. Utilize as ferramentas digitais não
somente para evoluir seu negócio, mas também para
encurtar distâncias e promover mais interação.

Apoie a comunidade e os pequenos empresários. Vamos
levar tempo para nos recuperar. A economia do Brasil
depende deles para girar. Se eles não sobreviverem
teremos um problema como sociedade.

Seja um líder com atitude. O
cenário em que vivemos vai nos
demandar foco e resistência.
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LEIA TAMBÉM

Entrevista em profundidade com
Fabio Costa na plataforma Experience Club:
Clique aqui para acessar

https://experienceclub.com.br/post/dados-sao-realmente-estrategicos-quando-tem-relevancia-para-o-cliente

