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OpiniãO

O cliente como 
pilar central da 

transformação digital 
da sua empresa

A relação dos 
brasileiros com o 
mercado financeiro 
sempre foi cheia de 
percalços

Não é de hoje que es-
tamos vivenciando 
uma profunda trans-

formação social, e isso sem 
dúvida, passa por todos os 
setores da nossa vida.

O modo que assistimos à 
televisão, que ouvimos mú-
sica, lemos livros, pedimos 
uma pizza. Tudo mudou. 
Mudou o jeito que com-
pramos, mudou o jeito que 
vendemos. Hoje, o cliente 
não quer mais estar preso a 
uma empresa. Por isso, é de 
fundamental importância 
que as empresas estejam 
prontas para oferecer a me-
lhor experiência possível: 
com agilidade, simplicidade 
e de forma personalizada. 

Nesse cenário de trans-
formação, vejo que muitas 
empresas estão adotando 
novas tecnologias ou ten-
tando se adaptar para seguir 
algumas modas do mercado. 
Mas é preciso entender 
que a tecnologia é apenas 
um meio e não o fim em si 
mesma. A transformação 
digital deve acompanhar 
as transformações sociais 
pelas quais seus clientes 
passam. É preciso, cedo 
ou tarde, mudar a forma 
de gestão e relacionamento 
com o cliente. 

O sucesso do cliente é 
o sucesso da empresa. É 
famosa a frase de Philip 
Kotler: “conquistar um novo 
cliente custa de 5 a 7 vezes 
mais que manter um atual”. 
Ok, sabemos disso. Mas, 
e agora: como manter os 
clientes? Como oferecer a 
melhor jornada de sucesso? 
Como ter um atendimento 
personalizado? Como se 
adiantar e oferecer exata-
mente o que ele precisa? 
Essas são perguntas que a 
maioria das empresas estão 
tentando responder. 

De acordo com um estu-
do realizado pela Gartner, 
mais de 50% das empresas 
do mundo irão investir em 
inovações direcionadas à 
experiência do cliente nos 
próximos anos. Claro que 
essa mudança não ocorre 
do dia para a noite. Muitas 
vezes é preciso revisitar - e 

reestruturar - processos 
internos a fim de começar 
uma transformação digital 
por meio da gestão do su-
cesso do cliente. 

Um passo fundamental 
nesse processo é sempre 
colocar a transformação 
social e os novos hábitos dos 
clientes em primeiro lugar. 
Ou seja, antes de pensar 
em tecnologias, equipes ou 
processos é preciso identifi-
car as demandas dos novos 
clientes. Se as pessoas com-
pram de um jeito diferente, 
sua empresa deve vender de 
um jeito diferente. O cliente 
deve ser o pilar central dessa 
transformação. 

Muitas empresas já pas-
saram por um processo 
de digitalização, ou seja, 
boa parte dos pontos de 
contato dos clientes já são 
transformados em dados 
e armazenados de alguma 
forma ou transformados em 
reports e dashboards. Todo 
o comportamento do cliente 
já é mapeado de alguma 
forma. Chegou a hora das 
empresas utilizarem esses 
dados a seu favor e a favor 
da experiência do cliente. 

Ao utilizar dados de forma 
acionável, sua empresa será 
capaz de desenvolver a ação 
certa, no cliente certo e no 
momento mais adequado. 
Esse tipo de ação é a chave 
do sucesso das empresas 
que mais crescem no mun-
do. A Netflix, por exemplo, 
consegue sugerir de forma 
proativa qual é o próximo 
conteúdo que você deve 
assistir com base no seu 
comportamento. Essa é uma 
forma de usar os dados para 
fazer a gestão do sucesso 
dos clientes. 

Ser data driven não é fácil, 
mas é um fator crucial para 
empresas que querem con-
tinuar crescendo de forma 
consistente e sustentável 
em um mercado cada vez 
mais competitivo. Usar os 
dados para desenvolver 
conversas contextualizadas 
e escalar ações em toda sua 
base de clientes é o próximo 
passo da experiência da 
jornada integrada. 

Que tal iniciar essa trans-
formação digital no seu ne-
gócio? Essa é, com certeza, 
uma jornada que está só no 
começo. 

(*) - É CEO da SenseData 
(www.sensedata.com.br).
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Migração de dados para a nuvem: 
passo a passo para o sucesso

Edson Costa (*)

Além de oferecer melhor infraes-
trutura e mais segurança para 
os dados, a migração para cloud 

proporciona acessibilidade, disponi-
bilidade, redução de custos e muitas 
outras vantagens. Contudo, para que 
o processo seja eficiente e gere im-
pactos nos negócios de sua empresa, 
é essencial seguir um planejamento, 
que vai garantir um resultado confiável 
e mais ágil.

O primeiro passo é planejar uma 
estratégia de migração para a nuvem. 
Como profissional ou gestor de TI, 
provavelmente você deve saber que 
não é recomendado adotar uma nova 
tecnologia em sua infraestrutura sem 
uma estratégia sólida. Logo, deve-se 
seguir essa mesma regra: planejar sua 
migração antes de transferir dados e 
sistemas para a nuvem é uma parte 
essencial do processo.

No entanto, isso não inclui apenas 
a escolha do provedor certo para sua 
empresa. É preciso considerar a aná-
lise de custos, o tempo de inatividade 
projetado, a segurança e a conformi-
dade dos dados, o treinamento dos 
funcionários e um tempo estimado para 
concluir a migração. Essa última parte 
é um elemento-chave, tende a levar um 
longo tempo (potencialmente até vários 
meses). Afinal, isso depende do tama-
nho da sua empresa e da quantidade 
de dados que você está movendo para 
a cloud pública ou privada.

O segundo e último passo, a migração 
para a nuvem, engloba 4 importantes 
etapas: escolha da melhor solução em 
nuvem pública, divisão da migração em 
estágios, treinamento dos funcionários 
para implementar a cloud e buscar uma 
empresa especializada para realizar o 
serviço.

Primeiramente, em seu planejamen-
to, determine com precisão todos os 
sistemas, dados, aplicações e infor-

mações que deverão ser transferidos. 
Esse levantamento permite projetar o 
tempo de migração e a necessidade de 
estratégias específicas para a transfe-
rência de cada tipo de sistema ou de 
aplicação.

Após mapear todo o “conteúdo” a ser 
migrado para a nuvem, o próximo passo 
é buscar no mercado um provedor que 
oferecs as soluções ideais para sua 
empresa. Então, nessa etapa, é válido 
buscar informações adicionais como 
os tipos de armazenamento que cada 
provedor disponibiliza e sua infraes-
trutura completa.

Uma das piores estratégias de migra-
ção para cloud é tentar mover tudo de 
uma só vez. Embora muitas empresas 
queiram efetivar a migração rapida-
mente, é fundamental saber quais 
dados devem ter prioridade. Assim, 
uma boa prática geral é começar pelos 
não essenciais ou redundantes em uma 
primeira etapa.

Como você ainda estará testando os 
sistemas ao iniciar o processo de migra-
ção, é possível que sua equipe cometa 
um erro que pode apagar, corromper 
ou proteger seus dados. Por isso, divida 
em estágios para não arriscar que isso 
aconteça com informações críticas ou 

confidenciais dos seus clientes. Além 
disso, com o objetivo de assegurar a 
integridade das aplicações e a precisão 
da implementação, teste o design de 
migração com dados reais.

Ao introduzir uma nova tecnologia 
em seus negócios, você precisa garantir 
que todos os envolvidos (TI e DevOPs) 
sejam treinados acerca de todos os sis-
temas e conceitos de nuvem. Portanto, 
em seu planejamento de migração, 
reserve um tempo para atualizar seus 
funcionários. Isso poupará tempo e 
dinheiro em longo prazo.

Por fim, a migração para nuvem é 
um processo complexo, crítico, no 
qual erros não são permitidos. Muitas 
vezes, pequenas falhas de configuração 
podem, além de custar muito caro 
para os negócios, comprometer dados 
sigilosos. Pensando nisso, considere 
contratar uma empresa especializada 
em migração para cloud que conheça 
profundamente as especificidades de 
plataformas como AWS, Google Cloud 
e Azure.

(*) Tem uma carreira de mais de 10 anos em IT/
Telecom, desenvolvida em empresas multinacionais 

e nacionais, como Microcity, Cimcorp, Eclipse 
Microcity Service, Dell e nos últimos anos focado 

em Cloud Services pela Claranet. Possui expertise 
principalmente na área comercial, com perfil 

consultivo e foco em agregar valor ao negócio dos 
clientes que atende.

A migração para a nuvem pública é uma estratégia de TI cada vez mais adotada por empresas 
no mundo todo
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LinkedIn revela as 4 tendências de 
talento para este ano
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News@TI
Nova plataforma baseada em inteligência 
artificial para detectar ciberataques

@Na edição 2020 do Fórum Internacional de Segurança 
Cibernética (FIC), a Thales lança o Cybels Analytics, 

uma plataforma de segurança cibernética que conta com 
tecnologias de inteligência artificial e análise de Big Data. A 
plataforma fornece uma detecção mais rápida, mais nítida e 
exaustiva dos ataques mais complexos, em tempo real ou de 
forma proativa em tempo diferido (busca). 

Grupo FCamara está em busca de novos 
“sangue laranjas”

@O Grupo FCamara está com inscrições abertas para o Pro-
grama de Formação em São Paulo e na Baixada Santista - SP. 

São oportunidades para atuar nas áreas de Desenvolvimento 
e UX Designer - o  programa é presencial, remunerado e com 
possibilidades de efetivação. As inscrições podem ser feitas 
no site da FCamara, até o dia 14/02 (https://bit.ly/2NR3YL1). 

Estudo feito com mais de 7 mil entre-
vistados mostra que a experiência do 
funcionário, uso de people analytics, 
recrutamento interno e força de tra-
balho multigeracional estarão em alta 
nos próximos meses

 
– O LinkedIn, maior rede social 

profissional do mundo, publicou nesta 
quarta-feira (22) a edição 2020 de seu 
relatório sobre Tendências Globais de 
Talento.

O estudo revela as grandes ten-
dências que deverão moldar a forma 

com que as empresas atraem e retém 
talentos no mercado de trabalho nos 
próximos meses.

As quatro tendências mapeadas 
para este ano são: a experiência do 
funcionário, o uso de people analytics 
(análise de pessoas), recrutamento 
interno e força de  trabalho multige-
racional.

A pesquisa foi feita com mais de 7 mil 
profissionais de talentos e gerentes de 
recrutamento de 35 países, incluindo 
respondentes do Brasil.

Startups podem se inscrever no Women 
Entrepreneurship até 07 de fevereiro

Startups brasileiras lideradas por mu-
lheres terão um prazo maior para garantir 
a inscrição no Women Entrepreneurship 
(WE). Até o dia 07 de fevereiro, as star-
tups poderão se inscrever para participar 
da iniciativa que visa difundir a cultura 
empreendedora e o empreendedorismo 
feminino no país por meio de educação 
empreendedora e acesso a capital. As em-
presas selecionadas receberão aportes que 
variam de 50 mil a 5 milhões nos próximos 
cinco anos. Podem participar startups 
com iniciativas tecnológicas e digitais, 
que tenham pelo menos uma mulher como 
sócia do empreendimento. A proposta do 
projeto é englobar projetos de todas as 
regiões do Brasil.

A atuação conjunta entre o Sebrae, 
Microsoft Participações, Bertha Capital, 
Belvedere Investimentos resultou em duas 
iniciativas: o Fundo de Investimentos em 
Participação de Capital Semente (Women 
Entrepreneurship – Fundo We) e o The We. 
Studio, responsável pelo gerenciamento do 
Portal We (www.weventures.com.br), que 
disponibiliza não só o acesso a iniciativa 
WE, mas também o conteúdo curado para 
as empreendedoras. Enquanto o Fundo 
We fomentará startups com aporte de 500 
mil a 5 milhões no período de cinco anos, 
o The We.Studio será o responsável pelos 
aportes entre R$50 e R$500 mil, além de 
oferecer capacitação de pessoas, negócios 
e de tecnologias e mentoria técnica.

O Sebrae participa do programa por 
meio de conteúdo de capacitação empre-
endedora disponibilizada no Portal WE e 
do Sebrae Lab, os espaços de coworking, 
visando minimizar dois dos principais pro-
blemas das startups: falta de capacitação e 
dificuldades no acesso a mercados. Renata 
Malheiros, coordenadora nacional de pro-
jetos de empreendedorismo feminino do 
Sebrae, destaca o significativo valor social 
do programa ao dar mais espaço para as 
mulheres no mercado: “O Women Entre-
preneurship busca criar as bases de uma 
cultura de inovação e empreendedorismo 
no país, além de proporcionar mudanças 
no padrão de baixa participação feminina 
nas startups brasileiras”.


