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Introdução
Com constantes mudanças, ocorrendo cada vez 

mais rápido, muitas empresas estão percebendo a 

necessidade de migrar os seus modelos de 

negócios, o quanto antes, para o mundo digital. Por 

isso, a Transformação Digital tem sido um dos temas 

mais discutidos nos últimos tempos.

Com tanto sendo dito, pode ser difícil acompanhar e 

entender o que é, de verdade, Transformação Digital 

e como fazê-la na sua empresa.

Pensando nisso, criamos este ebook para te ajudar a 

entender, de uma vez por todas, o que é 

Transformação Digital. Queremos te mostrar que a 

Transformação Digital não é um bicho de sete 

cabeças e que, ao contrário do que pode parecer, 

Transformação Digital não é sobre tecnologia, mas 

sim sobre pessoas.

É feita por pessoas, inovadoras, criativas, dispostas a 

desafiar as estruturas já consolidadas e criar o novo 

e para pessoas, os novos consumidores que, mais 

empoderados e conectados, estão atentos às 

tendências dos mais diferentes mercados e buscam 

por soluções ágeis e eficientes para os seus 

problemas e, também, por experiências 

diferenciadas. 

Ao final da leitura deste ebook, você será capaz de 

entender

● o que é Transformação Digital; 

● quais são os principais obstáculos em sua 

implementação;

●  como realizar Transformação Digital na sua 

empresa de uma forma verdadeiramente 

efetiva.

Pronto? Então vamos lá!
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A NOVA 
REVOLUÇÃO 
DIGITAL
A revolução digital pela qual o mundo hoje está passando vem 

pra definir um novo modelo de gestão de negócios, sejam 

eles do setor industrial, de varejo, ou de serviços, como a 

saúde.

Ela é marcada pela transformação radical da sociedade, 

graças à evolução das tecnologias de informação, 

automação, inteligência artificial e big data e promete mudar 

completamente a forma como nos comportamos, consumimos 

e produzimos hoje, em escala, alcance e complexidade. 

A revolução digital é marcada por:
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O que muitas organizações parecem ter dificuldade para 

perceber é que a revolução digital já começou. Grandes 

empresas hoje já fazem parte dela, como a Netflix, Uber, 

Ifood, dentre outras que, com suas propostas disruptivas, 

mudaram para sempre os seus mercados.

Conforme negócios disruptivos são criados, mudando 

para sempre antigas estruturas de negócios já bem 

delimitadas e consolidadas, nasce também, uma nova 

classe de consumidores: o consumidor 4.0

O novo consumidor: o consumidor 
empoderado

Quem hoje se imagina ligando para a central de táxis para 

solicitar um carro? Ou indo até uma videolocadora 

escolher um filme para assistir? Ou ainda, colecionando 

ímãs e folders de restaurantes para pedir o jantar?

Interoperabilidade: capacidade 

de comunicação transparente 

entre diferentes sistemas de 

informações;

Virtualização: serviços e 

ferramentas passam a ser 

oferecidos de forma virtual, 

facilitando o acesso por 

multidispositivos, à qualquer 

hora e local. É o princípio da 

realidade aumentada e realidade 

virtual;

Descentralização dos processos 

decisórios: os sistemas digitais 

tem autonomia para tomar 

decisões baseadas em análise de 

dados;

Tempo real: necessidade de 

captura, análise e 

transformação de dados em 

tempo real, permitindo 

maior agilidade e awereness 

na tomada de decisões;

Orientação a serviços: estilo 

de arquitetura de software 

que tem como princípio que 

as funcionalidades das 

aplicações devem ser 

disponibilizadas na forma de 

serviços;

Modularidade: produção por 

demanda e customização de 

produtos e serviços.

A revolução digital é marcada por:
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O que é Transformação Digital
Ao contrário do que pode parecer, Transformação Digital não 

é apenas sobre trazer novas tecnologias para a empresa. A 

Transformação Digital é, na verdade, uma jornada de 

mudança organizacional, realizada com estratégia e 

planejamento. Ela começa com o empoderamento das 

pessoas, criação de novos modelos de negócios, foco na 

experiência do cliente e estabelecimento de culturas 

ferozes de inovação.

A Transformação Digital vem para atender às necessidades 

dos consumidores digitais de produtos inovadores, com alto 

valor agregado e que oferecem as melhores experiências e 

para oferecer às empresas as ferramentas necessárias para 

continuarem competitivas a longo prazo, em um mundo em 

constante mudança, no qual novas tecnologias surgem 

frequentemente, trazendo novas possibilidades e ameaçando 

os modelos de negócios tradicionais e analógicos.

Aplicativos de compras, transporte e delivery, bancos digitais 

e serviços de streaming mudaram, para sempre, antigos 

hábitos de consumo. Os consumidores de hoje já resolvem 

a maioria de suas dores de forma digital.

São também consumidores que sabem o que querem e 

que buscam por conta própria quais as melhores 

alternativas para resolver seus problemas, mesmo se tiverem 

que pagar mais caro por elas.

O consumidor 4.0 valoriza o acesso à informação, a 

comunicação, o atendimento ágil e impecável e a 

experiência com o produto ou serviço. 
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atendimento oferecido por ele ao atendimento que 

recebeu da loja de cosméticos,  ao do aplicativo de 

delivery e ao atendimento da sua empresa. 

Percebe o tamanho do desafio?

Em um mundo onde a experiência do cliente é 

prioridade, não faz mais sentido fazer o seu benchmark 

com a empresa do mesmo setor. Seu time de 

atendimento não está mais competindo com a sua 

concorrente clássica, mas sim com os principais players 

do mercado, que se destacam por seu atendimento 

rápido, personalizado, eficiente e humanizado.

Isso não significa que é preciso criar uma cultura 

altamente competitiva e agressiva para enfrentá-los.

Desafios da revolução digital
A difusão do acesso a internet o crescimento das redes 

sociais, trouxe uma enorme mudança na forma como 

consumimos conteúdos e nos conectamos com as 

empresas.

Enquanto, no passado, as empresas corriam atrás de clientes 

e detinham todas as informações acerca de seus produtos e 

serviços, hoje estes consumidores já chegam na sua 

empresa com todas as informações necessárias para decidir 

fazer a compra ou não. 

Da mesma forma, os consumidores têm acesso em tempo 

real aos feedbacks de clientes e aos conteúdos gerados por 

empresas de diferentes segmentos. O seu potencial 

consumidor está, neste momento, consumindo informações 

sobre o banco digital do momento e comparando o 
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A digitalização, apesar de ser uma parte da Transformação 

Digital, não pode ser o seu fim.

 

Não basta investir em tecnologias de ponta se não há, 

internamente, um aporte cultural e humano preparado 

para recebê-las. 

É por terem uma visão limitada do verdadeiro propósito da 

Transformação Digital que muitas empresas acabam 

desistindo de continuar, frustradas com os altos gastos com 

tecnologia que, por si só, resultaram em baixíssimos retornos 

de investimento.  

No entanto, Transformação Digital, hoje, não é uma pauta 

opcional. É preciso que os colaboradores, gestores e C levels 

passem a entender que, quando falamos em Transformação 

Digital, não estamos mais falando de uma necessidade 

para o futuro.  É preciso começar desde já. 

Pelo contrário. Cada vez mais, as empresas têm 

investido em parcerias e em modelos de colaboração 

entre empresas, para compartilhar projetos e conteúdos de 

alto valor agregado, criando verdadeiras comunidades 

digitais. 

Digitalização e Transformação Digital
Em muitas empresas, é comum o erro de entender 

Transformação Digital como digitalização e automação de 

processos. Isso porque há uma confusão no entendimento 

de digital como sinônimo de tecnologias digitais, como 

softwares e aparelhos inteligentes. 

A adoção de novas tecnologias, sejam elas plataformas de 

automação de processos manuais, inteligência artificial, 

computadores super modernos ou robôs inteligentes, faz 

parte do processo de digitalização da empresa. 
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OS 3 PILARES 
DA MUDANÇA

A Transformação Digital é um processo de mudanças com 

começo bem definido, mas sem fim.  Não há como se 

chegar a um limite de Transformação Digital, se o digital 

está sempre em intensa mudança.  

Porém, para que uma empresa possa estar alinhada com as 

mudanças tecnológicas e às exigências do mercado digital, 

há alguns fatores essenciais que precisam ser garantidos. 

São eles: o foco na experiência do cliente, a criação de novos 

modelos de negócios e a melhoria dos processos 

operacionais. 

01 Foco na Experiência do Cliente

Novos modelos de negócios02

Melhoria de Processos Manuais03
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crescimento da popularidade das câmeras digitais, não saiu 

de sua zona de conforto, pois não acreditou que essa nova 

tendência fosse se tornar popular, uma vez que tirava fotos 

de menor qualidade do que as câmeras comuns à época. 

Por outro lado, empresas como a Netflix estão sempre 

acompanhando as mudanças em seu segmento. Foi através 

deste olhar atento, que, ao notar uma tendência dos 

usuários de buscarem por filmes e séries no YouTube, 

nasceu a ideia que logo transformaria  uma simples 

empresa de aluguel de dvds por correio na gigante do 

mundo do entretenimento com o seu serviço de streaming 

que conhecemos hoje. 

Analisar as necessidades dos consumidores pode ser uma 

excelente forma de encontrar novas oportunidades de 

negócios.

Algo que todas as empresas digitais têm em comum é o 

foco no cliente como um de seus principais valores.Não é 

só uma frase escrita na parede, é algo que elas levam muito 

a sério. 

O que essas empresas já perceberam é que não é mais 

possível se pensar em fazer negócios e produtos de acordo 

com os desejos da própria empresa. É preciso, acima de 

tudo, estar atento às demandas e mudanças de padrões de 

consumo dos clientes e estar pronto para atendê-las. 

Empresas que se recusam a ouvir e pensar em soluções para 

tais demandas tendem a desaparecer. Um exemplo, já 

bastante conhecido é o da Kodak, que, ao assistir ao 

Foco na Experiência do Cliente01

8



 Em vez de se ver navegando nos mesmos mares vermelhos, 

cheios de tubarões,grandes empresas prontas  para devorar 

as pequenas,  as empresas digitais buscam por inovação 

disruptiva, que lhes permite explorar e até mesmo criar os 

oceanos azuis, ou seja, aqueles mercados nos quais há 

pouca concorrência.

Novos Modelos de Negócios02

A Transformação Digital propicia um ambiente aberto à 

inovação e altamente criativo, totalmente favorável à 

ampliação da sua empresa para novos modelos de negócios, 

com uma ampliação da oferta de produtos e serviços.

Munidas de tecnologias e mindset digital, há melhores 

condições para enxergar novas oportunidades e áreas de 

atuação.
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padronizados e maior comunicação entre os diferentes 

setores e canais da empresa, para garantir uma 

comunicação da marca consistente de ponta a ponta. 

O investimento em automação de processos, com o uso de 

ferramentas tecnológicas, pode ajudar a sua empresa a 

reduzir custos com erros nos processos, otimizar o tempo 

dos seus colaboradores, que passam a poder se dedicar às 

tarefas mais estratégicas, otimizar e agilizar os processos em 

si, garantir maior controle e transparência na execução dos  

processos, melhorando o compliance e fornecer dados 

importantes para análises de performance da empresa, 

servindo de apoio para tomadas de decisão mais assertivas. 

Melhoria de Processos Manuais03

Nós dissemos que Transformação Digital é sobre pessoas, 

não sobre tecnologia. No entanto, isso não quer dizer que a 

adoção de ferramentas tecnológicas não seja uma etapa 

importante nessa jornada. 

Os processos internos da sua empresa não podem 

atrapalhar a oferta de uma experiência consistente para o 

cliente nos diversos canais de comunicação.

É preciso garantir, por exemplo, que a experiência que o 

cliente teve na comunicação pelo chat nas redes sociais será 

coerente com a experiência oferecida nos atendimentos 

presenciais da empresa.

A tecnologia pode ajudar a estabelecer processos mais 
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OBSTÁCULOS NA 
TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL
A pauta da Transformação Digital nas agendas das 

empresas não é algo novo ou recente, muito pelo contrário, 

já consta na agenda de muitos CEOs há algum tempo, 

porém poucos líderes de fato tem colocado isso em prática e 

uma quantidade ainda menor realmente obteve resultados 

concretos. E por que será?

Vivemos cada dia mais em um mundo de incertezas e 

volatilidade. Nos anos 80, com o aumento do uso de 

computadores pessoais, as organizações começaram suas 

jornadas digitais através da digitalização de processos, 

produtos e serviços com o objetivo de reduzir custos e 

aumentar a eficiência. 11



Este cenário deu início ao processo de Transformação Digital 

que seguiu ao longo dos anos 90 e 2000. Muitas 

organizações já digitalizam seus processos há mais de 30 

anos e atualmente possuem canais digitais de interação 

com seus consumidores, mas será que isso já é suficiente? 

Será que isso é ser digital?

Com o consumidor cada vez mais digital, as empresas se 

viram com a necessidade de ter equipes digitais dedicadas 

para atendê-lo, dando início a  uma nova era e a um novo 

formato de fazer negócios.

Além do consumidor que se tornou digital,  surgiram novas 

empresas que já nasceram digitais e que conseguem 

comunicar e atender este cliente com maior agilidade e 

flexibilidade do que as empresas ainda analógicas.

Levar uma empresa analógica para o digital é uma tarefa 

árdua e muitas vezes é um percurso longo. Uma pesquisa de 

2019, da Harvard Business Review feita com os principais 

CEOs globais, indica que apenas 30% das empresas 

analógicas conseguiram de fato implementar com sucesso a 

transformação digital e colocar a empresa em outro 

patamar. O que faz com que 70% das empresas falhem 

neste processo de inovação? Isto representa mais de $900 

bilhões de dólares jogados no lixo.

Um dos principais motivos desse insucesso deve-se à falta 

de um mindset para a mudança dentro das organizações. 

Isto, somado a uma cultura organizacional baseada no medo 

de errar e com pouco incentivo à inovação, levam estas 

empresas a fracassarem. 

Além disso, criar uma área de inovação apartada de todo o 

negócio da empresa é um dos erros clássicos das empresas 

que falharam neste processo. A inovação precisa estar 

dentro do negócio, entendendo a dor do cliente no dia a dia 

e repensando em novas formas de fazer a mesma coisa, 
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agora com tecnologia. Não basta apenas aplicar tecnologia a 

um processo furado, você estará apenas espalhando o que 

está errado.

Um outro ponto de falha é o não envolvimento dos clientes 

internos no desenvolvimento de novas soluções e processos.

Com o time de inovação normalmente apartado do dia a dia 

das áreas de negócios e operações, as soluções, muitas vezes 

inovadoras, não se encaixam no dia a dia da área de 

negócios. É comum também que os clientes internos não 

estejam dispostos a mudar a forma como fazem os 

processos atuais.

A Transformação Digital, agora mais do que nunca, é a chave 

da sobrevivência de muitas empresas, mas  só é possível se 

toda a empresa – desde o CEO até o estagiário – entenderem 

que é preciso se transformar incorporando 

novas metodologias, tecnologias e principalmente mindset. 

O RH tem um papel super importante neste processo.
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COMO 
IMPLEMENTAR A 
TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL NA SUA 
EMPRESA

O primeiro passo, e talvez um dos mais desafiadores é 

conduzir a mudança na cultura da empresa.  

Enganam-se aqueles que acreditam que a estratégia digital 

de uma empresa é apenas uma coadjuvante, um 

desdobramento da sua estratégia de negócios. Para que a

Transformação Digital ocorra com sucesso, é necessária uma 

mudança holística e completa na forma como as coisas 

são feitas na empresa. E isso, necessariamente, passa pela 

cultura organizacional. 

A Cultura de uma empresa é o que define como as pessoas 

se comportam, interagem, produzem e entregam os seus 

projetos. 

Uma cultura muito engessada, com processos burocráticos,  

hierarquia e centralização nos processos de tomada de 

decisão e punitiva, que não suporta o erro, certamente não 

fornece o tipo de ambiente necessário para a inovação e 

para a Transformação Digital de maneira geral. 

Para estabelecer uma cultura organizacional digital, a área 

de Gente e Gestão da empresa deve assumir o papel 

estratégico de agente facilitador da mudança.  As 

lideranças também devem agir, buscando incentivar e 

educar suas equipes a respeito da necessidade e das 

Mudança na cultura organizacional
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todas as áreas e de todos os colaboradores. vantagens da mudança, para quebrar as barreiras de 

resistência. 

A Cultura Digital é ágil, dá autonomia para que todos 

possam tomar decisões e se responsabilizar pelo seu papel 

no crescimento do negócio e permite o erro, pois, sem tentar 

e arriscar, é difícil inovar. 

É uma cultura que utiliza a tecnologia como facilitadora, que 

prioriza a criação de times, os squads, multiprofissionais e 

utiliza-se muito das metodologias ágeis, importadas dos 

times de tecnologia, como uma forma de realizar trabalho 

em todos os setores da empresa. 

Com liberdade para experimentar e trocas significativas com 

profissionais com outras visões, cria-se um ambiente muito 

mais criativo, voltado à inovação e à disrupção. 

Nas empresas digitais, a inovação não fica restrita há um 

grupo de pessoas, a maioria da área de TI,  em uma sala, 

compondo o time de inovação. Ela faz parte do DNA de 

Os líderes na Transformação Digital
Como vimos, é papel das lideranças, pelo menos no primeiro 

momento, assumir o protagonismo da mudança, 

incentivando as suas equipes a seguí-lo. Por isso é 

importante que eles mesmos vençam os seus temores e 

preconceitos internos para que a Transformação Digital 

possa ocorrer. 

Além disso, os líderes precisam se preparar para fazer gestão 

de pessoas nesta nova cultura. Precisam aprender a 

descentralizar os processos decisórios, dando mais 

autonomia aos seus subordinados e a encontrarem novas 

formas de medir produtividade, que não sejam os rígidos 

controles de ponto. 

O líder digital é, por si só, transformador. Ele é expert em 

montar e gerir equipes de alta performance e estimula-las a 
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talentos, seja buscando-os no mercado de trabalho, seja 

desenvolvendo e capacitando os talentos internos. 

Por fim, os líderes na Transformação Digital podem se 

beneficiar do uso de dados como base de tomadas de 

decisões e previsões estratégicas

pensar fora da caixa e quebrar paradigmas.

Em uma pesquisa realizada pelo MIT, foi constatado que, 

dentre as características esperadas das lideranças pelos seus 

liderados, as principais são direcionamento, 

empoderamento e incentivo a pensar diferente. 

Fica claro que, na era digital, o papel esperado de um líder 

não é mais o de comandar, mas sim de guiar e orientar o seu 

time, dando a cada um dos seus liderados as ferramentas 

necessárias para que, com muita autonomia, possam fazer 

mudanças acontecerem.  

O perfil autoritário e centralizador não cabe no mundo 

digital. 

Algumas das habilidades que estes líderes devem buscar 

desenvolver são a resiliência, a capacidade de conviver com 

o risco e estar aberto ao erro e a ousadia para tentar.

Além disso, devem estar preocupados em investir em 

 

O papel das pessoas

Não há como falar em Transformação Digital sem falar sobre 

pessoas. Nas empresas digitais, mesmo naquelas equipadas 

com as melhores inovações tecnológicas, os colaboradores 

são o ativo mais importante do negócio. 

Na Transformação Digital, a tecnologia é um meio, mas são 

as pessoas que tornam a mudança possível. São as 

pessoas que usam a tecnologia. Se não há adesão, não há 

mudança.

Por isso, é fundamental incluí-las no processo de 
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deseja estabelecer. Isso ajudará as pessoas a terem modelos 

de conduta e entenderem o que será esperado delas neste 

novo cenário. 

Pessoas têm perfis diferentes e performam melhor em 

culturas diferentes. É natural que, com as mudanças, alguns 

colaboradores continuem se sentindo deslocados, mesmo 

após todos os esforços para inseri-lo na nova cultura. Nesse 

caso, vale uma conversa honesta para avaliar o quão 

proveitoso seria, tanto para ele, quanto para a empresa, 

continuar desta forma.

Nas empresas digitais, as pessoas, empoderadas e com 

maior autonomia, têm mais liberdade para ousar e inovar. 

Estas empresas costumam operar com times de alta 

performance e alto engajamento, que, tem senso de dono e 

responsabilidade para pensar e agir sempre com foco no 

cliente e visando os melhores resultados para o negócio. 

Tomam decisões e entregam resultados de forma ágil e 

Transformação. Cabe ao setor de RH e às lideranças da 

empresa garantir que o melhor seja feito neste sentido. 

Para convencer os colaboradores que já atuam na empresa a 

respeito da importância da mudança, é preciso investir em 

educação para o digital, que não significa - somente - 

ensinar a operar ferramentas e programas, mas sim criar um 

mindset digital. 

Com a Transformação Digital, a forma como as pessoas 

trabalham se altera drasticamente. Por isso, é natural que 

haja apreensão. 

A mudança deve ser realizada com muita transparência, 

sempre buscando inserir os colaboradores no processo de 

validação. É uma estratégia válida selecionar, dentre os 

colaboradores, aqueles com o perfil mais alinhado com a 

nova cultura da empresa e nomeá-los embaixadores. 

Comece também a buscar no mercado os talentos com 

maior fit cultural com a nova cultura organizacional que 
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Colocar o mindset digital como core das empresas, 

significa promover uma forma de pensar e agir de forma 

ágil, criativa, inovadora, adaptativa e resiliente. 

O perfil do colaborador com este mindset é de uma pessoa 

ativa, com apetite por aprender e desaprender, responsável 

e colaborativa. Estes colaboradores são inquietos e, 

acompanhando as mudanças tecnológicas, estão sempre 

dispostos a mudarem também e trazerem novas ideias. 

Para conseguir desenvolver este mindset na empresa como 

um todo, os gestores devem ser principais exemplos.

prontas para trabalharem colaborativamente e vestir a 

camisa da empresa, por terem forte adesão ao seu propósito. 

Desenvolvendo um mindset digital
Já vimos que, para que a Transformação Digital seja possível, 

precisa haver mudanças na cultura da empresa, nos líderes e 

nos colaboradores. Para isso, é preciso que seja desenvolvido, 

em todas as pessoas da organização, um mindset digital. 

O termo mindset pode ser traduzido como programação 

mental. Ele corresponde aos conjuntos de pensamentos e 

crenças que carregamos em nossas mentes e que moldam a 

nossa forma de pensar e agir. Inserindo o digital  à equação, 

temos uma programação mental voltada para as mudanças 

tecnológicas, para a nova era digital e conectada em que 

vivemos.
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O QUE FAZ UMA LIDERANÇA PARA 
INCENTIVAR O MINDSET DIGITAL?

Age como facilitadora

Reforça que o foco de todas as 
ações deve ser na experiência 
do cliente

Dá condições e o impulso inicial 
para que desenvolvam as suas 
soluções

Fornece um ambiente 
favorável à exploração e ao 
erro

Incentiva o trabalho em equipe

Descentraliza os processos de 
tomada de decisão

Sustenta a inovação e a 
disrupção
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não só sobre os consumidores, mas também sobre questões 

internas da empresa.

Hoje, todas as áreas das empresas digitais já contam com o 

auxílio da análise desses dados coletados para orientá-las na 

tomada de melhores decisões de negócio. 

O Marketing hoje é extremamente pautado no uso de dados 

para guiar, desde a criação de personas, até para a avaliação 

de métricas e resultados. 

A área Comercial também pode se beneficiar dos dados 

sobre seus clientes para fazerem prospecções mais 

assertivas. 

No RH, o People Analytics já é uma grande tendência para 

ajudar os profissionais da área a entender melhor questões 

como clima e cultura, entender melhor as demandas de 

novas contratações,  criar processos de recrutamento e 

seleção mais eficientes e muito mais.

Tecnologia no centro das decisões
Digitalizar e automatizar processos é parte importante da 

Transformação Digital. Cada vez mais, as ferramentas 

tecnológicas têm sido desenvolvidas com o objetivo de 

tornar as dores das pessoas e das empresas mais simples e 

rápidas de serem resolvidas e saber aproveitá-las e extrair o 

melhor delas para alavancar os seus negócios pode trazer 

grandes vantagens competitivas.

O uso de plataformas integradas de gestão, como os ERPs, 

de banco de dados de clientes, como os CRMs, plataformas 

de recrutamento e seleção, banco de talentos e gestão 

financeira são só alguns exemplos de tecnologias que 

podem ajudar a sua empresa a perder menos tempo e 

realizar processos com mais agilidade e eficiência. 

Além disso, o uso dos recursos tecnológicos digitais oferece 

uma grande quantidade de dado e informações relevantes, 
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Quando falamos em empresas digitais, imediatamente 

pensamos  nas startups como as grandes embaixadoras 

deste tipo de cultura organizacional. 

Elas se apoiam em modelos de negócios que tem como 

premissa serem escaláveis, repetíveis, enxutos e 

desenvolvidos em condições de extrema incerteza, e, por 

isso, lidam com a inovação e os erros de uma forma muito 

diferente das grandes empresas.

Por isso, muitas destes grandes negócios têm apostado na 

parceira com as startups para aprender com elas sobre 

tecnologia e inovação. 

Hoje há até mesmo iniciativas organizadas por grandes 

empresas, como as do setor bancário, para financiar a 

criação de centros e plataformas de geração de negócios 

Para a área Financeira, as plataformas de gestão permitem a 

visualização e atualização dos fluxos de caixa em tempo real, 

tornando mais fáceis as tomadas de decisão, os processos de 

compliance e abrindo espaço para insights.

Há muito mais que a tecnologia pode fazer para facilitar o 

entendimento do seu negócio como um todo e apoiar a 

tomada de decisões. O mercado já reconhece o grande valor 

que os dados têm para as empresas e, por isso, profissionais 

capazes de processar e analisar essas informações serão 

cada vez mais valiosos.

No futuro, o Big Data, somado à evolução cada vez maior das 

soluções de Inteligência Artificial e Machine Learning, serão 

peças fundamentais para nortear qualquer estratégia de 

negócios. 

Parcerias com startups de tecnologia

20



para startups, que buscam integrar empreendedores, 

grandes empresas, investidores e universitários, para 

gerar trocas de experiências, parcerias e novas ideias.

Parcerias como estas podem trazer grandes benefícios para 

os dois lados. As empresas analógicas podem aprender 

sobre inovação e disrupção com as empresas que já 

nasceram digitais e importar processos e modelos de 

gestão. Já as startups retiram dessa troca uma expertise de 

negócios de gestores com alta senioridade. 
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O QUE A REDFOX 
PODE FAZER POR 
VOCÊ E SUA 
EMPRESA?

Aqui na RedFox, já lideramos iniciativas complexas de 

Transformação Digital em empresas de todos os portes, 

especialmente nos mercados de saúde e finanças.

Somos apaixonados por tecnologia e levamos a experiência 

dos nossos clientes muito a sério. O foco na satisfação do 

cliente está em nosso DNA.

Por meio de sprints de entregas rápidas, conseguimos 

entregar resultados incríveis com muita agilidade.

Temos uma multidisciplinar, formada por profissionais com 

os mais diversos backgrounds, que compartilham a 

inquietação e o apetite por inovação. 

Nossa missão é impactar positivamente pessoas e 

negócios por meio de novas tecnologias e soluções.

Queremos ajudar a sua empresa, assim como já ajudamos 

dezenas de clientes, a revolucionar os seus negócios 

através do digital.

Temos um portfólio de serviços e produtos completos para 

transformar o seu negócio.

Oferecemos e desenvolvemos soluções adaptadas aos seus 

desafios, através da mudança de cultura organizacional e 

tecnologia. 

Somos uma startup especializada 
em transformação digital
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