Ponto de Vista

Do caos à claridade –
Entrega de experiências
digitais que fazem diferença
Negócios Digitais triunfarão em mercados cada vez mais
disruptivos. Experimente um dia de vida digital.
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Um café digital, saindo
Jack Carson (nome fictício) levanta e se veste
para ir ao trabalho. Ele olha para sua
cafeteira, mas sabe que está atrasado para
sua reunião das 9 horas; o café terá que
esperar. Então seu bolso toca. É uma
notificação em seu telefone, avisando que
sua reunião foi adiada em 30 minutos — e
que, portanto, ele tem tempo para seu café
da manhã.
Após uma xícara de café, Jack está a caminho
do trabalho. Ele dirige para a estação de
trem. Seu painel mostra suas vagas de
estacionamento favoritas disponíveis na
garagem da estação — com base em
localização e preço — apresentadas primeiro.
Jack faz sua seleção e seu carro sem
motorista o leva sem esforço para a vaga
selecionada.
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No trem, um condutor passa e faz a leitura
do cartão mensal de transporte sem
perturbar Jack. Este sinal também informa o
sistema de serviço de alimentação do trem,
alertando um atendente para pedidos de
comida e bebida e os assentos. O atendente
entrega a segunda xícara de café de Jack
(creme extra, sem açúcar, do jeito que Jack
gosta) sem ter que pegar o pedido — e sem
ter que parar para processar pagamento. O
sistema já cobrou do cartão de crédito
cadastrado pelo Jack.
Jack ainda não pôs o pé em seu escritório,
mas ele já se beneficiou do mundo dos
negócios digitais.

2

A viagem de Jack e os outros cenários que
aparecem neste Ponto de Vista são
baseados em tecnologias reais em uso hoje.
Conjuntamente, estes cenários são reflexo
da nossa visão evolutiva do mundo digital.
O negócio digital já é o modelo que as
startups usam para entrar no mercado e
que empresas estabelecidas usam para
competir mais efetivamente contra elas.
Isto afeta o local de trabalho assim como o
mercado e muda a forma que os
funcionários, clientes, fornecedores e
parceiros interagem. Este ponto de vista
explica o que é o negócio digital e como
você pode começar a sua jornada nesse
mundo — e tirar vantagem disso — agora.

Ponto de Vista
Negócios Digitais

O negócio digital é o modelo que as startups usam para
entrar nos mercados e que empresas estabelecidas usam
para competir de forma mais efetiva contra elas

Negócio digital,
disrupção digital

São 11:15 e Jack está prestes a se reunir com
um grande cliente no escritório. Seu bolso
toca. É seu telefone, que sabe onde ele está e
porque ele está lá — e quer que ele saiba
sobre o vídeo de uma entrevista com o CEO
do cliente que acabou se ser publicado na
internet. O CEO falou sobre o desafio de
recrutar novos talentos — coisa que Jack não
saberia de outra forma, certamente não
antes da reunião. Jack planejou apresentar o
argumento do software de comunicação de
sua empresa — mas agora ele tem uma
apresentação bem mais convincente para
fazer, oferecendo o software como forma de
ajudar no desafio de recrutamento. Jack
fecha a venda.

Hoje, cada negócio é em alguma medida
um negócio digital. Mas negócios digitais
efetivos, de acordo com o Gartner, são
aqueles que combinam os mundos digital e
físico de novas maneiras para ganhar
vantagem nos negócios — por exemplo,
para estimular a produtividade, melhorar
produtos, criar novos serviços e fornecer
melhor serviço ao consumidor. Um negócio
digital não é só uma questão de
implementar tecnologia, apesar da
tecnologia certamente ser crucial.
O digital se refere à convergência de
pessoas, negócios e coisas que rompem com
os modelos de negócio existentes. A ruptura
digital é o produto inevitável de um negócio
digital efetivo, tanto quanto uma onda de
choque é um produto inevitável de um voo
supersônico. E, enquanto muitos negócios
digitais estão apenas começando, o impacto
da ruptura digital já está entre nós. O Uber,
a empresa de serviços de transporte que
não possui um único veículo, se tornou um
arquétipo, se não o clichê, de disrupção
digital. Mas está longe de estar sozinha. A
Xiaomi usou modelos de negócio digitais
para ir de startup para concorrente no
espaço de dispositivos móveis em apenas
quatro anos. Na outra ponta do espectro da
maturidade, a empresa de 175 anos John
Deere está complementando seu tradicional
negócio de equipamentos agrícolas com
soluções de gerenciamento que usam dados
e tecnologia para ajudar fazendeiros a
aumentar seus rendimentos enquanto
conservam preciosos recursos naturais. É
um modelo de negócio digital e está muito
longe dos tratores símbolo da empresa.
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Quatro tendências que
moldam a mudança
Negócios digitais de sucesso estão
trabalhando duro para desaprender velhos
hábitos e princípios consagrados que
simplesmente não funcionam mais,
repensando as formas pelas quais seus
funcionários trabalham e oferecendo locais
de trabalho cada vez mais digitais,
repensando suas promessas de experiência
de cliente, concebendo novas experiências
de atendimento e consumo, e buscando
formas de construir sinergias entre
funcionários e clientes.
Hoje, observamos quatro tendências que
estão moldando e acelerando o local de
trabalho digital e a experiência do
consumidor:
•• Plataformas sem fronteiras. Uma nova
classe de ecossistemas de negócio
baseada em plataformas de tecnologia se
estende além das fronteiras da empresa,
empurrando modelos de engajamento
centrados no “eu” para os modelos
colaborativos centrados no “nós”, e
desafiando tradição de controle e poder.
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•• Dados como moeda. Empresas
inteligentes não querem apenas dar mais
significado aos dados; eles estão
extraindo valor e criando novas receitas a
partir dessas informações. Estes
disruptores digitais estão dando a seus
clientes o que eles realmente querem:
resultados mais significativos, ao invés de
meramente mais produtos e serviços.

•• Foco no indivíduo. Não é mais suficiente
ser centralizado no cliente. Entregar
experiências digitais customizadas requer
atenção a comportamentos, desejos,
necessidades e intenções individuais de
funcionários e clientes.
•• A batalha por talentos. Conforme as
empresas abrem caminho na nova
realidade digital, a demanda por
habilidades digitais está ultrapassando a
oferta, forçando as empresas a repensar e
reagrupar. A próxima geração de talentos
pode ser um “time dos sonhos” composto
por humanos, dados, algoritmos e
software inteligente.
Um tema comum a todas estas tendências
é a fusão de experiências físicas e digitais.
Como por exemplo:
•• Administradores de chão de fábrica, por
exemplo, podem resolver problemas de
fabricação apontados por sistemas
digitais que analisam os dados de
sensores conectados.
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•• Técnicos de serviços de campo podem
ser orientados por análises de previsão
para fornecer manutenção proativa para
sistemas remotos – reduzindo custos e
aumentando o tempo de atividade.

•• Médicos podem fazer visitas de domicílio
virtuais, ajudados por sensores remotos,
ferramentas de colaboração e assistentes
locais, estendendo o cuidado médico para
populações desamparadas.
São 2 da tarde. A colega de Jack, Carol Hill,
administra as operações de varejo da
empresa. Uma promoção local é um sucesso
inesperado — e o sistema de análise de
venda utilizando conceitos avançados de
analytics prevê que as reservas atuais não
serão suficientes para atender à demanda. O
que ela deve fazer? O sistema baseado em
máquinas inteligentes da empresa,
monitorou o chamado. Ele fornece um
espaço de trabalho virtual que identifica três
administradores com maior possibilidade de
ter respostas e propõe uma reunião para sua
primeira disponibilidade comum. Ele
também mostra dois artigos do sistema de
gestão de conhecimento descrevendo
soluções para desafios similares. Carol e seus
colegas resolvem seu problema — e a
solução deles é automaticamente registrada
no mesmo sistema de gestão de
conhecimento, que será consultado se houver
necessidade novamente.

Avanade: Não é seu parceiro
tradicional de TI
Na Avanade, muito da nossa mentalidade
sobre negócio digital vem do trabalho que
estamos fazendo agora para ajudar os
clientes a realizar resultados no mundo
digital. Fazemos isso por meio de soluções
de tecnologia de negócios e serviços
gerenciados que combinam percepções,
inovação e expertise com foco nas
tecnologias Microsoft.
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Assim como um negócio digital combina o
digital e o físico, a Avanade combina a
confiabilidade de um integrador de
sistemas tradicionais com a agilidade e
criatividade de uma agência digital —
ambas forças necessárias para
transformações digitais, mas raramente
encontradas em um fornecedor único. A
Avanade pode planejar e desenhar soluções
usando estratégia digital, design de
experiência (XD) e gestão de mudança;
construir essas soluções usando tecnologias
móveis, de nuvem e digitais; e então
executá-las usando serviços gerenciados
completos.
Esta é uma vantagem crucial para a
empresa digitalmente disruptiva — por
exemplo, para o negócio que não só quer
um website lindamente concebido, mas
quer que este website obtenha e explore
dados para marketing digital e vendas, que
permita novos níveis de experiência do
consumidor e integre comércio eletrônico
com os sistemas de cadeia de fornecimento
para maximizar as vendas e minimizar
faltas de estoque.
Nosso foco em tecnologias Microsoft é
baseado não só em nosso DNA corporativo,
mas também em nossa crença de que a
abordagem multiplataforma, orientada a
dispositivos móveis e à nuvem em primeiro
lugar (cloud-first, mobile-first) da Microsoft
é uma peça chave para possibilitar a
transformação digital. Os usuários iniciais
estão vendo isso em primeira mão, por
exemplo, nas inovações possibilitadas pelo
Windows 10 e Skype for Business. Ainda que
o negócio digital vá além do mundo físico,
uma forte presença neste mundo é crucial.
A Avanade está preparada para fazer essa
transição para os negócios digitais sem
perder a relevância dos dois universos
(físico e digital). Também temos a
capacidade de atuar em todos os lugares
onde nossos clientes operam, já que
estamos presentes em mais de 70 locais em
23 países.
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Experiências de cliente:
agora é personalizada
As empresas precisam transformar seus
momentos com os clientes em experiências
digitais que resultam em maior lealdade e
valor — pois se não fizerem isso, seus
competidores o farão. A experiência de
cliente já está mudando — mais virtual,
mais móvel, mais social — de forma que a
pergunta para as empresas é se elas vão
pegar a onda destas tendências ou ser
varridas por elas.
A Avanade ajuda as empresas a pegar essa
onda com experiências de cliente
orientadas por marketing digital, vendas
digitais, e serviço digital. Por exemplo, a
AGL, uma das maiores empresas de energia
integrada da Austrália, precisava se
diferenciar em um cenário cada vez mais
competitivo, desregulado — e reduzir a
rotatividade de clientes, que estava em uma
alta sem precedentes.
Como resposta, a Avanade criou uma
experiência de cliente virtual, rica em dados,
profundamente personalizada, incluindo
acesso a dados de "medidores inteligentes"
(integrados com o SAP) que ajudam os
clientes a economizar energia e dinheiro.
Como resultado a AGL viu um aumento de
29% nas conversões móveis e de 47% mais
clientes clicando nos planos de energia.
São 6 da tarde. Para celebrar seu sucesso,
Jack para em um revendedor de motocicletas
no caminho para casa. Ele viu uma nova
moto no site da revendedora e pesquisou até
opções de personalização. Quando ele fala
isto para a consultora de vendas, ela consulta
seu tablet e a moto de Jack, que está
registrada no site, aparece na tela. Melhor
ainda, ela consulta o tablet de novo e
encontra uma moto idêntica no estoque.
Jack não é o único vendedor que fez uma
venda hoje.
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Locais de trabalho digitais
mudam a forma que
trabalhamos
As tendências que conduzem a novas
experiências e cliente estão levando a novas
experiências de cliente também. Empresas
empreendedoras estão usando estas
tendências para criar locais de trabalho
digitais que são sociais, móveis, sempre
ligados e orientados por dados. Além disso,
o local de trabalho digital é guiado por
contexto inteligente, isto é, ele é
customizado para o setor, função,
localização e tarefas do funcionário.
Noventa e três por cento das empresas
reconhecem envolvimento do funcionário
como um fator chave para o resultado. O
resultado impulsiona a produtividade, reduz
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custos, acelera a inovação, motiva
funcionários e estimula a vantagem
competitiva.
No local de trabalho, funcionários não
precisam mais ser especialistas em
encontrar informação, pois a informação
certa os encontra na hora certa — na hora
que precisam dela. Eles não precisam mais
fazer malabarismos com aplicativos
desarticulados, conversas e processos pois
todos estes elementos estão integrados em
uma experiência unificada que se adapta à
sua forma de trabalho.
O local de trabalho digital pode ser em
qualquer lugar — mesmo a 30 mil pés de
altura. A Delta Airlines aprendeu que
quando a Avanade a ajudou a adotar uma
solução de ponto de venda móvel cujo
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comissários de bordo pudessem usar para
processar upgrades de clientes dentro do
voo, validar cartões de crédito e enviar
recibos para aquisições de bordo. O sucesso
estimulou a Delta a identificar muitas
outras maneiras de usar a solução, incluindo
relatórios de incidentes mais rápidos e
efetivos e controle de inventário para
digitalização de manuais de bordo caros e
complicados.

As empresas que querem ser digitais devem gerenciar
transformações geralmente difíceis. A Avanade está ajudando.
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Transformação Digital:
repensando o modelo de
negócio

ferramentas móveis para evitar ou
contornar atrasos, acelerar processos como
check-in de equipamentos—e mesmo
antecipar clima adverso.

Exceto para startups, que já nascem no
mundo dos negócios digitais, as empresas
que querem ser digitais devem gerenciar
transformações geralmente difíceis. Para
fazer isso, elas precisam inovar em
produtos, serviços, e experiências mais
rapidamente do que nunca. E isto precisa
acontecer no contexto de repensar os
negócios e desenvolver modelos
inteiramente novos.

A Avanade ajuda você a
aumentar seu negócio
digital

A Avanade está ajudando as empresas com
esta transformação digital também. Por
exemplo, a NCC, uma das maiores empresas
de construção da região Nórdica, queria um
novo modelo digital para a função crucial
de gerenciamento de projeto nas obras. A
Avanade está ajudando com uma
transformação digital que coloca o
administrador do site no controle, com

tecnologias mais recentes.
•• Inovações rápidas que incluem
metodologias de inovação, workshops de
ideias e entrega acelerada.
•• Ofertas digitais, tais como estratégia,
desenho de experiência e gestão de
mudança, que dá suporte a clientes por
meio de cada aspecto do ciclo de vida do
negócio digital.

Quer saber mais?

As empresas precisam se mudar rápido para
o mundo dos negócios digital, criando
experiências digitais para clientes, trabalho
tais e modelos de negócio digitais. A
Avanade está aqui para ajudar com recursos
e expertise incluindo:

•• Acesse www.avanade.com/digitalbusiness
•• Marque uma Sessão de Inovação Avanade

•• Estratégias digitais que repensam velhos
modelos, fundem experiências digitais e
físicas, extraem valores de dados e
alavancam conexões.
•• Estúdio de solução para marketing digital,
analytics, dispositivos móveis e mais, para
reunir habilidades especializadas para
soluções inovadoras baseadas nas

Sobre a Avanade
A Avanade é a consultoria líder em soluções inovadoras
de digital e nuvem, soluções de negócios e experiências
que levam design aos seus clientes, entregues por meio
do poder de nossas pessoas e do ecossistema Microsoft.
Nossos profissionais combinam experiência em
tecnologia, negócios e conhecimento na indústria para
construir e implementar soluções para atingir resultados
para nossos clientes e os clientes deles.
Avanade possui 29.000 pessoas digitalmente conectadas
em 23 países, trazendo aos clientes os melhores
resultados através de uma cultura colaborativa, que
honra a diversidade e reflete as comunidades onde
atuamos. Com participação majoritária da Accenture, a
Avanade foi fundada em 2000 pela Accenture LLP e pela
Microsoft Corporation. Saiba mais em www.avanade.com.
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