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Introdução

Em 2020, o mundo parou. Todos os 
cantos do planeta foram surpreendidos 
pela pandemia do novo coronavírus. 

Pessoas em casa. Escolas paradas. Comércio 
fechado. Nas ruas, só quem precisava 
comprar comida e remédio ou trabalhadores 
de atividades essenciais.

Ninguém sabia por quanto tempo o 
isolamento e o distanciamento social 
durariam. Mas, em alguns dias, tudo 
começou a se adaptar. As pessoas se 
ajustaram a seus home offices, as escolas 
começaram a dar aulas virtualmente, as 
vendas online ganharam a dianteira, os 
encontros passaram a ser intermediadas 
por telas e até médicos desenvolveram um 
atendimento sem toque, ou com o menor 
contato possível. 

Na verdade, em 2020 o mundo não parou. 
Ele teve que ser reinventado. Se por um 
lado o medo fez com que as pessoas 
repensassem seus gastos, suas prioridades 
e suas rotinas, por outro, empresas atentas 

às necessidades de seus funcionários e 
às demandas do mercado conseguiram 
se reinventar e oferecer soluções que 
permitiram que a vida continuasse.

No centro dessa revolução, a tecnologia 
ganhou protagonismo. As empresas que 
conseguiram atravessar a crise foram as que 
já valorizavam a tecnologia e souberam agir 
rápido, inovando, investindo, aceitando riscos e, 
muitas vezes, promovendo em poucos meses 
mudanças que ocorreriam em alguns anos.

Neste especial você vai entender como essa 
revolução se deu analisando cases públicos 
de empresas relevantes no cenário nacional. 
Vai observar o caminho da transformação 
que começou pelas pessoas e afetou os 
processos, os produtos e os negócios de 
diferentes setores da economia.

Aprendizados que vieram para ficar e 
transformarão o jeito que vivemos e nos 
relacionamos — a pandemia vai passar,  
mas o mundo jamais será o mesmo. 
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EM 2020 O MUNDO 
NÃO PAROU.  
ELE TEVE QUE SER 
REINVENTADO



capítulo 1:

a revolução 
das pessoas
Foco nos colaboradores, nos 
consumidores e nas necessidades 
da população: a revolução digital 
de 2020 começou pelas pessoas
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D e acordo com um estudo divulgado 
em outubro pela IBM, em 2020, seis em 
cada 10 organizações impulsionaram 

a adoção de novas tecnologias e recursos 
inovadores para responder às demandas 
pós-Covid. O estudo ouviu 3.800 empresas 
em 20 países e apontou o fator humano como 
crucial na condução dessas transformações.

“Houve uma preocupação genuína com as 
pessoas. Primeiro, para preservar a saúde 
física e emocional de cada uma delas. 
Depois, para provisionar a infraestrutura 
necessária para o trabalho remoto. E, então, 
para que, com a ajuda delas, a tecnologia 
fosse empregada da melhor forma a 
cada momento”, afirma Solange Sobral, 
vice-presidente de operações da CI&T, 
multinacional brasileira de estratégia e 
desenvolvimento digital. 

Passado o período de ajustes, com os times 
em segurança, o fator humano continuou 
sendo um aspecto prioritário nas decisões.  
“A tecnologia passou a ser mais demandada 
que nunca, mesmo para resolver situações 
triviais na vida dos consumidores”, diz Solange.  

6 EM CADA 10 
organizações impulsionaram 
a adoção de novas 
tecnologias para responder 
às demandas pós-Covid 
(Fonte: IBM)

“A pandemia trouxe o que chamamos de 
princípio da escassez, que traz um senso 
de urgência muito maior para a tomada 
de decisão e no qual a sensibilidade 
dos profissionais envolvidos conta mais 
que sempre para entender e responder 
assertivamente às necessidades.”

Para Nathalie Trutmann, especialista em 
tendências e head de crescimento do centro 
de inovação Cesar, as transformações bem 
sucedidas deram mais protagonismo aos 
indivíduos, especialmente àqueles com 
maior capacidade de fazer conexão com seus 
pares e de solucionar problemas em conjunto. 
Ganharam, segundo ela, as empresas que 
souberam alavancar a inteligência coletiva  
de seus times.  

Preservar a saúde 
física e emocional 
dos funcionários

Entender as urgências  
que se levantaram

Cuidar da saúde 
física e emocional  

da população

Facilitar o acesso à 
tecnologia

Entender as 
necessidades  
dos clientes

Em 2020, as 
empresas 
buscaram 

soluções para:
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A vida via aplicativo

A aceleração na digitalização dos canais 
de interação com clientes e na conversão 
de produtos em soluções e serviços online 
chegou a avançar o equivalente a sete anos 
em condições normais de temperatura e 
pressão, conforme apontou uma pesquisa 
global da McKinsey. No cenário adverso, 
a rapidez não foi somente garantia de 
competitividade, mas uma condicionante 
para entrada de receita. Foi preciso identificar  
e responder com agilidade às necessidades 
mais básicas dos consumidores, que a partir 
das medidas restritivas passaram a utilizar 
aplicativos para tudo - de alimentação  
a consultas médicas. 

Já no primeiro mês de imposição do 
isolamento social, a SulAmérica Seguros 
sentiu a migração drástica para o ambiente 
digital. A seguradora oferecia opção de 
telemedicina desde 2018, mas o recurso 
era quase desconhecido dos clientes. Com 
a pandemia, viu o número de consultas 
virtuais, realizadas por meio do aplicativo 
Médico na Tela, saltar de 500 em fevereiro 
para 15 mil em abril, alcançando o pico de 

60 mil consultas em junho. Em maio, a recém 
lançada funcionalidade de triagem online 
para Covid-19 já tinha chegado a mais  
de 280 mil acessos. 

Com a liberação temporária da telemedicina, 
aprovada em caráter excepcional pelo 
Ministério da Saúde, a companhia apressou 
iniciativas de ampliação da capacidade  
de atendimento e estendeu a triagem  
para um canal de WhatsApp. “Foi a resposta 
às situações singulares enfrentadas nesse 
período, que foram muito difíceis de lidar”, 
conta Alexandre Putini, Head of Digital 
Transformation and Innovation na  
Sulamérica Seguros. 

Em menos de  
9 MESES  
a aceleração tecnológica 
avançou o equivalente a  

7 ANOS 
(Fonte: McKinsey)

Número de consultas virtuais 
realizadas por meio do aplicativo 

Médico na Tela:

CASE

De março a maio, a recém lançada 
funcionalidade de triagem online  

para covid-19 saiu de 0 para  
280 mil acessos

500

Fevereiro/2020 Abril/2020 Junho/2020

15.000

60.000

0

280.000
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Proximidade à distância

Com lojas fechadas e o prolongamento das 
medidas de isolamento, o Grupo Boticário 
teve que redefinir sua estratégia para frear a 
queda de receita e preservar o fluxo de caixa. 
O lançamento de novos produtos foi suspenso 
e priorizou-se os projetos de inovação 
tecnológica e a melhora da experiência online 
para os clientes. Para organizar as demandas, 
o grupo, que possui uma ampla cadeia de 
revendedores, franqueados e distribuidores, 
focou em dois pilares: o comportamento do 
consumidor e a comunicação com os quatro 
mil franqueados. 

MESMO NO 
DISTANCIAMENTO, 
PUDEMOS NOTAR O 
RELACIONAMENTO 
COM OS 
FRANQUEADOS 
CADA VEZ MAIS 
PRÓXIMO”
Renato Pedigoni, Grupo Boticário

Algumas tecnologias que estavam em teste 
foram colocadas em prática, como vendas 
por chat e também via WhatsApp. Para os 
franqueados, foi reformulado o portal de 
comunicação com a marca. A primeira etapa 
do projeto foi executada em duas semanas,  
a custo zero, com uso de ferramentas 
gratuitas de mercado. Os feedbacks e dados 
de acesso dos usuários ajudaram a chegar no 
protótipo da plataforma atual. “Mesmo numa 
situação de distanciamento, pudemos notar 
o relacionamento com os franqueados cada 
vez mais próximo”, diz Renato Pedigoni, diretor 
de produtos digitais do Grupo Boticário. 

No primeiro mês de pandemia, a marca 
registrou lucro zero, fato inédito em seus  
43 anos de existência. Com a atenção 
dedicada aos meios eletrônicos, no entanto, 
já em maio houve um acréscimo de 34% na 
base de novos clientes do e-commerce e, 
meses mais tarde, um volume quatro vezes 
maior de vendas online. 

Lucro zero. Fato inédito em seus 
43 anos de experiência

Foram abertas mais de 70 vagas 
para desenvolvedores

Acréscimo de 34% na base de 
novos clientes do e-commerce

Volume de vendas online foi 
quatro vezes maior que em março

Lançamento da GB Ventures, 
aceleradora de startups

MARÇO
2020

ABRIL
2020

MAIO
2020

AGOSTO
2020

NOVEMBRO
2020
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Na contramão, vagas  
para desenvolvedores

“Não é possível prever o futuro, mas alguns 
comportamentos vieram para ficar. 
Portanto, não estamos falando em soluções 
temporárias”, diz Solange Sobral.  

A análise da executiva encontra respaldo em 
pelo menos duas mudanças percebidas nos 
últimos tempos. A alta demanda por perfis 
específicos de profissionais é uma delas. 
Mesmo num cenário de recessão e muitas 
demissões, a área de tecnologia se manteve 
aquecida. No Boticário, foram abertas em 
abril mais de 70 vagas para desenvolvedores, 
como parte do investimento em inovação  
e para sustentar a modernização liderada  
por equipes multidisciplinares com apoio  
de times robustos de TI. 

De acordo com o Linkedin, esse mercado 
deve ter um aumento de quase 150 milhões 
de ofertas de empregos nos próximos 5 anos, 
ainda como reflexo da digitalização pós 
2020. Entre os profissionais mais procurados 
estão consultores de negócios, engenheiros 
e arquitetos de software, desenvolvedores 
frontend e .Net. Ainda segundo a plataforma, 
possuem mais chances aqueles que aliam 

habilidades comportamentais com gestão 
de negócios, ciência de dados, comunicação, 
resolução de problemas, liderança e 
aprendizado online. 

Nathalie Trutmann concorda que carreiras 
relacionadas à programação, business 
intelligence e data analisys, entre outras 
capacidades de desenvolvimento de 
e-commerce, estão em alta. “Esse 
conhecimento técnico, porém, precisa estar 
aliado à capacidade de reinvenção, de fazer 
mais com menos, de enxergar oportunidades 
pequenas, medianas ou grandes na 
realidade atual”, avalia. 

Os profissionais mais desejados  
em 2020:

Habilidades valorizadas:

Consultores  
de negócios

Desenvolvedores 
frontend

Desenvolvedores  
de .Net

Engenheiros e 
arquitetos de 

software

Gestão de negócios

Ciência de dados

Comunicação

Resolução de problemas

Liderança

Aprendizado online

O mercado  
de TI vai crescer  

150  
MILHÕES  
de vagas nos próximos  

5 ANOS 
(Fonte: Linkedin)
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O legado das incubadoras

A proliferação de incubadoras para 
fomentar inovações proprietárias é outro 
sinal de que o foco em tecnologia veio 
para ficar - e de que as oportunidades 
nesta área continuarão a crescer. No 
início de novembro, ainda que em um ano 
turbulento e em que investimentos estão 
sendo olhados e decididos com lupa, o 
Grupo Boticário, que já havia investido 
R$37 milhões em um Centro de Pesquisa e 
Inovação, anunciou o lançamento da GB 
Ventures, sua aceleradora de startups. 

A tendência já era realidade no Hospital 
Albert Einstein. Referência mundial em 
assistência à saúde e também em pesquisa 
e inovação, o Einstein mantinha há cerca de 
três anos sua própria incubadora, a Eretz.bio. 
Antes da pandemia, a incubadora focada 
em healthtech contava com cerca de 40 
startups em desenvolvimento. Em setembro 
de 2020, esse número havia dobrado. Com 80 
startups incubadas, a Eretz.bio deixou de ser 
incubadora para tornar-se um ecossistema 
de empreendedorismo e inovação.

Assim como ocorreu com a SulAmérica, o 
hospital viu a procura por telemedicina crescer 
substancialmente pós-Covid. Ter um centro 
de inovação dentro de casa garantiu agilidade 
para colocar rapidamente em funcionamento 
a plataforma Einstein Conecta, primeiro 
serviço de atendimento a urgências de baixa 
complexidade 100% digital. O serviço vai da 
triagem até a prescrição de medicamentos 
controlados com certificação eletrônica. 

Com a mesma rapidez foram ampliados 
serviços de telemonitoramento no Pará para 
acompanhar infectados pelo coronavírus 
onde, de 1.151 teleconsultas em sete 
especialidades, 99,2% dos pacientes puderam 
ser tratados em casa. E em especial atenção à 
região Norte, o Einstein ainda implementou um 
projeto piloto no Alto Rio Negro, terra indígena 
bastante afetada pela Covid-19. Com apoio 
dos Ministérios da Saúde e da Defesa, cerca 
de três mil pessoas, entre comunidades 
indígenas e militares atuantes na fronteira 
do Exército, puderam ser atendidos via 
telemedicina em 11 especialidades. 

“Estamos vivendo um período em que a 
tecnologia ganhou maior relevância ao 
integrar o cotidiano das pessoas para 
promover saúde e segurança”, diz Sidney 
Klajner, presidente da Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira Albert Einstein. Por isso, 
muitos dos projetos da Eretz.bio foram 
acelerados, sobretudo os que envolviam 
Big Data e Inteligência Artificial, para 
assegurar acesso a informações primordiais 
para promoção da saúde. “O papel dos 
profissionais da saúde foi evidenciado, seja  
no serviço assistencial, no uso da tecnologia 
de suporte ao cuidado ou no desenvolvimento 
de pesquisas científicas”, afirma o médico. 

A TECNOLOGIA 
GANHOU MAIOR 
RELEVÂNCIA 
AO INTEGRAR O 
COTIDIANO DAS 
PESSOAS PARA 
PROMOVER SAÚDE  
E SEGURANÇA”
Sidney Klajner, Sociedade Beneficente 

Israelita Brasileira Albert Einstein
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Durante a pandemia, foram criados:

Einstein Conecta, primero serviço 
de atendimento a urgências de 
baixa complexidade

Serviços de telemonitoramento 
no Pará para acompanhar 
infectados pelo coronavírus

Projeto piloto no Alto Rio Negro: 
3 mil pessoas atendidos via 
telemedicina em 11 especialidades

1

2

3

40

80

Março/2020

Setembro/2020

startups em desenvolvimento

startups em desenvolvimento

Eretz.bio, incubadora do Hospital Albert 
Einstein, focada em healthtech:

CASE
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A ERETZ.BIO DEIXOU  
DE SER UMA 
INCUBADORA PARA 
SE TORNAR UM 
ECOSSISTEMA DE 
EMPREENDEDORISMO 
E INOVAÇÃO



capítulo 2:

a revolução  
nos processos
Automação dos processos e 
maior tolerância ao erro: como 
as empresas se adaptaram para 
garantir o sucesso em 2020
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P essoas seguras, clientes atendidos. 
Essas foram as premissas imediatas 
dentro das corporações no momento 

em que a pandemia chegou ao Brasil. O 
mundo foi paralisado, mas os negócios 
tinham que continuar rodando. Com isso, 
as empresas precisaram tirar projetos 
da gaveta ou estabelecer como padrão 
processos mais tecnológicos que ainda 
estavam sendo testados.

“Ao olhar para a atuação de nossos clientes, 
percebo claramente algumas ondas. Na 
primeira delas, todos tiveram que criar 
infraestruturas sem o mínimo planejamento, 
acessando ferramentas completamente 
novas, em um tempo muito mais curto que 
o habitual”, analisa George Arraes, head de 
negócios da CI&T. Neste contexto, até setores 
mais conservadores precisaram virar 
abruptamente o mindset e digitalizar em 
tempo recorde processos críticos que antes 
tinham receio de modificar.

A pesquisa Global Digital Trust Insights Survey 
2021, feita pela consultoria PWC, ouviu 3.249 
executivos de áreas de negócios e tecnologia 
de 44 países, entre os quais o Brasil, nos 
primeiros três meses de pandemia. Segundo 
ela, 40% dos entrevistados afirmaram que 
suas respectivas organizações aceleraram 
a automação de processos para que 
pudessem fomentar crescimento. Para outros 
29%, a prioridade do momento era fazer as 
mudanças com mais rapidez e eficiência.

No balaio da transformação tecnológica 
entrou todo e qualquer procedimento que 
permitisse que a operação continuasse, 
apoiasse a entrada de receita e 
suportasse crescimento dos negócios ou 
desenvolvimento de novos produtos e 
serviços. Cortar custos também estava no 
centro das prioridades, como disseram 
35% dos executivos ouvidos pela PWC. Essas 
demandas foram mais perceptíveis em áreas 
de RH – que envolvem muita burocracia, 
um volume grande de documentos e a 
necessidade de autenticações e assinatura – 
e em varejistas cujas operações online  
ainda patinavam.

No mundo, em 2020:

40% 29% 35%

(fonte: PWC, Global Digital Trust Insights Survey 2021)

dos executivos afirmam 
que suas organizações 

aceleraram a automação  
dos processos

disseram que a prioridade 
atual é fazer as mudanças 

com mais rapidez  
e eficiência

estão buscando  
soluções para cortar  
custos sem perder  

a produtividade

Mais tecnologia nos processos para garantir:

continuidade 
das operações

entrada  
de receita

suporte ao 
crescimento dos 

negócios

desenvolvimento 
de novos 

produtos e 
serviços

corte de custos
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AS EMPRESAS 
TIVERAM QUE CRIAR 
INFRAESTRUTURAS 
EM UM TEMPO 
MUITO MAIS CURTO 
QUE O HABITUAL” 
George Arraes, CI&T



Apertem os cintos,  
o piloto acelerou

Luciano Abrantes, CTO e Diretor de Inovação 
Digital da Natura&Co América Latina, afirma 
que a digitalização já era uma tendência na 
companhia. Segundo ele, os meios online 
sempre foram vistos como importante 
complemento ao modelo de negócio, embora 
a empresa tenha iniciado as vendas virtuais 
apenas em 2015.

Até então, as vendas eram feitas pela rede 
de cerca de 2 milhões de consultoras que 
atuavam pelo Brasil ou, a partir de 2016, em 
lojas físicas. Por isso, a decisão de criar o 
e-commerce foi pensada também para 
atender essa rede revendedora, de forma 
a apoiá-las e não canibalizar suas vendas. 
Quando a pandemia chegou, elas já tinham a 
possibilidade de usar alguns recursos digitais 
de revenda, incluindo a criação de suas 
próprias lojas online. A ferramenta ajudava as 
revendedoras na divulgação e prospecção, 
ainda que com uma margem de lucro menor. 

O aparato digital, no entanto, não foi suficiente 
para socorrer as que ainda apostavam na 
venda corpo a corpo e foram surpreendidas 
pelas limitações do distanciamento social. A 
companhia, então, desenvolveu em tempo 
recorde revistas digitais interativas e peças 
de divulgação que pudessem ser distribuídas 
pelo WhatsApp e nas redes sociais, o que faz 
enorme diferença na venda direta.

“Esse esforço trouxe um crescimento 
expressivo do volume de consultoras que 
usaram meios digitais para alcançar sua base 
de clientes – cerca de 25% delas nos dois 
primeiros meses pós pandemia”, observou 
Luciano Abrantes. “E essa adesão nos trouxe 
feedbacks importantes para replanejar 
atividades, rever prioridades e acelerar 
iniciativas que acabaram por concentrar tudo 
o que elas precisam em um aplicativo.”

Desde então, foi registrado até agosto 
de 2020 um aumento de 65% na criação 
de lojas virtuais e uma alta de 70% no 
compartilhamento de conteúdos. As vendas 
via comércio eletrônico registraram um 
crescimento de 225% no segundo trimestre 
de 2020, ainda que não tenham compensado 
as perdas causadas pelo fechamento de lojas 
físicas e restrição ao trabalho das consultoras. 

Além disso, foram disponibilizados 
treinamentos nas plataformas, considerando a 
falta de letramento digital e maior dificuldade 
de algumas revendedoras. Alguns processos 
de compra foram unificados, acelerando 
ideias que, antes da Covid rodavam em 
versões piloto. Nove meses de pandemia 
depois, basicamente toda a comunicação, 
pagamento e interface das consultoras  
com a Natura é feita por meio do aplicativo. 
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Aumento de 65% 
na criação de 

lojas virtuais de 
revendedoras

Alta de 70%  
no compartilhamento 

de conteúdos

Crescimento de 225% 
nas vendas

100% da 
comunicação com  

as consultoras é 
automatizada via 

aplicativo

MARÇO
2020

AGOSTO
2020
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Criou revistas digitais interativas 
e peças de divulgação para o 
WhatsApp e redes sociais

Revisou em tempo recorde 
o aplicativo usado pelas 
revendedoras

A empresa precisava estreitar a comunicação com consultoras para não perder vendas

O que fez:

Resultados:

CASEA ADESÃO DAS 
CONSULTORAS  
AOS MEIOS 
DIGITAIS 
NOS TROUXE 
FEEDBACKS 
IMPORTANTES 
PARA REVER 
PRIORIDADES 
E ACELERAR 
ALGUMAS 
INICIATIVAS”
Luciano Abrantes,  

Natura&Co América Latina



Alguma coisa  
está fora da ordem

George Arraes pontua que é preciso 
reconhecer que a revolução foi possível  
não somente em função das restrições 
impostas por distanciamento e isolamento, 
mas pela mudança drástica de status 
quo. “Os CIOs tiveram, de certa forma, 
mais margem para ousar. Em um ano 
como esse, ninguém será cobrado por 
imprevisibilidades. Mas será reconhecido por 
fazer o negócio seguir performando.”

A automação de processos parece ter 
assumido o protagonismo máximo nas 
tomadas de decisões. Digitalizar passou 
a ser o aspecto prioritário em detrimento 
a etapas de análise, planejamento, 
mapeamento de riscos e outras necessidades 
que tradicionalmente antecediam a 
implementação. “O cenário passou a mudar 
a cada três meses. E os aprendizados do 
passado deixaram de ser suficientes para 
garantir o sucesso do futuro”, resume George.

Andréa Cruz, CEO da consultoria Serh1, 
especializada em transformação de cultura 
e coaching para alta hierarquia, acredita que 
estamos diante de uma grande mudança 
cultural. “Tomadas de decisões em revoluções 
digitais talvez sejam dos processos mais 
estressantes para o ser humano e as 
corporações. E 2020 foi um ano em que o peso 
da responsabilidade da decisão aumentou 
muito”, avalia. 

Ela acredita, no entanto, que para além 
de uma transformação muito necessária 
do ponto de vista tecnológico, este é um 
convite às organizações para migrar para 
um modelo de cultura ágil. Uma cultura 
que exige maior tolerância ao erro e busca 
melhoria contínua. “E aí não há decisão 
errada, mas aquela que é a melhor opção 
naquele espaço de tempo”, diz.
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O CENÁRIO 
PASSOU A MUDAR 
A CADA TRÊS 
MESES. E OS 
APRENDIZADOS 
DO PASSADO 
DEIXARAM DE 
SER SUFICIENTES 
PARA GARANTIR 
O SUCESSO DO 
FUTURO”
George Arraes, CI&T



A Estônia é aqui

Para a Unico, fundada em 2007 (na época, 
como Acesso Digital) com foco tecnologias 
que simplificassem as relações entre pessoas 
e empresas por meio de identidade digital, 
a mudança cultural e a necessidade de 
automatizar processos a toque de caixa 
acelerou não apenas decisões tecnológicas 
nos clientes, como também sua expansão. 

Desde 2016, quando lançou uma ferramenta 
de assinatura digital, a startup tinha a 
expectativa de incentivar e auxiliar empresas 
a eliminar burocracias possíveis com o uso 
dessa tecnologia e de biometria facial. Na 
época, os sócios fundadores acabavam de 
retornar de uma imersão na Estônia, país 
onde a digitalização de documentos gerou 
economia de 12% ao ano no PIB. Mas a adesão 
dos clientes e prospects no Brasil não foi tão 
grande quanto imaginado.

Corta para 2020 quando, a começar por 
hospitais, organizações de todos os setores 
precisaram realizar um volume imenso de 
contratações — e também de desligamentos 
— da noite para o dia. Tudo isso evitando 
contatos físicos e circulação de documentos 
que pudessem transportar e espalhar o 

coronavírus. E foi então que a Unico participou 
de uma primeira explosão de demanda, 
conforme conta Matheus Lambertucci, head 
de product marketing da Unico.

“Já tínhamos uma adaptação em nosso 
serviço de admissão digital que permitia 
contratar um colaborador num modelo similar 
ao utilizado por fintechs para abrir uma 
conta”, explica Matheus. Nesse modelo, novos 
correntistas abrem suas contas preenchendo 
um cadastro relativamente simples via 
aplicativo, em que a comprovação da 
identidade é feita mediante envio de uma 
foto do indivíduo com um documento oficial 
de identificação. 

“É um processo 100% digital. Atuamos como 
um intermediário entre a empresa e o 
funcionário, batendo a biometria da foto com 
documentos, fazendo a chancela no eSocial 
e oferecendo a possibilidade de assinar tudo 
digitalmente”, explica Matheus. O serviço 
também pode ser usado para concessão 
de benefícios como seguro de vida e saúde 
e vales refeição e na assinatura de acordos, 
como os tantos combinados coletivos que 
aconteceram ao longo da pandemia. 

ATUAMOS 
COMO UM 
INTERMEDIÁRIO 
ENTRE A 
EMPRESA E O 
FUNCIONÁRIO: 
TUDO PODE SER 
FEITO DE FORMA 
100% DIGITAL”
Matheus Lambertucci, Unico
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De março a setembro, a Unico ajudou 
os clientes a fazerem mais de 75 mil 
contratações e possibilitou que mais de 500 
mil contratos entre funcionários e empresas 
fossem assinados eletronicamente. Entre 
seus clientes, havia bancos, operadoras de 
crédito e varejistas do porte de Carrefour e 
Pernambucanas. “Em seis meses, passamos 
de 5 mil para 500 mil usuários mensais 
recorrentes”, diz Matheus. 

O Grupo Haganá, uma das maiores empresas 
de segurança patrimonial e privada do 
Brasil, foi um dos clientes da Unico a utilizar 
o recurso de assinatura digital para garantir 
a segurança dos funcionários e novos 
contratados. Também conseguiram  
eliminar a morosidade de alguns processos 
e muitos custos de envio, recebimento, 
escaneamento e arquivamento de papelada. 
Hoje, já são mais de 10 mil colaboradores 
assinando eletronicamente seus documentos, 
quando necessário. 

Em outro cliente, desta vez no setor agrícola, 
o desafio era diferente: como manter 
informados cerca de 8 mil trabalhadores da 
colheita de frutas, alocados em fazendas, com 
pouco grau de instrução e quase analfabetos 
digitais? A solução para comunicados 
coletivos e assinaturas quando necessárias 

Instituições de saúde a  
contratar equipes de forma 
totalmente digital

Comunidades vulneráveis a 
receber auxílios financeiros com a 
ajuda da biometria facial

Durante a pandemia, ajudou:
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foi adotar a autenticação por biometria e um 
processo de assinatura via smartphone, que 
enviava sms para o números dos funcionários 
para que a partir de um link eles assinassem 
eletronicamente os documentos que se 
fizessem necessários.  

Preocupada também com a situação das 
pessoas, a Unico se uniu a outras duas startups, 
Gupy e Jobecam, no movimento Contratando 
pela Saúde. A partir dele, liberou gratuitamente 
um serviço de contratação totalmente digital 
para hospitais e instituições de saúde como 
os hospitais Albert Einstein e Santa Marcelina. A 
ativação da ferramenta foi feita em menos de 
72 horas, dada a urgência no setor. “Chegamos 
a processar mais de mil assinaturas por dia 
útil”, lembra Matheus. 

Em outra ação sem fins lucrativos, a Unico se 
uniu ao cliente PicPay para ajudar a Central 
Única das Favelas (CUFA) na distribuição 
de renda para o programa Mães da Favela, 
fundo solidário que distribuiu vouchers 
para mulheres em situação de extrema 
vulnerabilidade em 5 mil favelas do país.  
De abril a novembro, a empresa cadastrou 
com biometria facial mais de 45 mil 
pessoas para que pudessem usar o dinheiro 
depositado em uma carteira digital dentro  
do aplicativo PicPay. 

Oportunidade de vender suas tecnologias que simplificam as relações entre as pessoas e 
empresas por meio de identidade digital

Intermediou mais de 
75 mil contratações 

digitais

Criou mais de  
500 mil contratos 

eletrônicos

Passaram de 5 mil 
para 500 mil usuários 

mensais

MARÇO SETEMBRO

CASE



Colhendo frutos

Um dos maiores grupos privados de educação 
superior no país, o YDUQS reunia, até o início de 
2020, 13 centros universitários, 53 faculdades 
credenciadas e 933 polos de ensino à 
distância (EAD) credenciados pelo Ministério 
da Educação. Somadas, as instituições 
possuíam uma base de 570 mil estudantes. 

Ao investir em EAD, o grupo educacional 
apostou num ganho de mercado que, 
antes da pandemia, ainda era mais lento 
em função da resistência cultural a essa 
modalidade de ensino. Tendo a digitalização 
em seu horizonte de investimentos e, ao 
perceber uma tímida, mas crescente 
migração de alunos tradicionais para os 
meios online, passou a pensar a experiência 
de aprendizagem nos moldes de empresas 
como Netflix e Facebook.

E então, investiu em sua transformação 
digital. O primeiro passo nessa jornada, 
iniciada em 2019, foi o planejamento de 
uma experiência eficaz para o aluno. Cada 
etapa foi norteada pelos mesmos objetivos: 
simplificar a usabilidade e dar também 
transparência em questões mais burocráticas 
como gerenciamento da grade curricular e 
renovação da matrícula.

Em 32 dias, o projeto piloto estava pronto 
para ser testado e em poucos meses estava 
atendendo quase 300 mil alunos.

“O Renova, experiência digital proposta pela 
YDUQS, fruto da parceria para digitalização, 
transformou a experiência dos nossos 
alunos, simplificando o processo e dando 
mais transparência ao seu progresso 
acadêmico.” afirma Bruna Bueno, diretora de 
transformação digital do grupo educacional. 

Com os pilares de conectividade e interação 
bem estabelecidos, a YDUQS entrou mais 
preparada a 2020, ano em que todo o setor de 
educação sofreria com a chegada da Covid-19 
e a posterior suspensão de aulas presenciais. 

Simplificou os passos  
da matrícula

Reduziu a necessidade  
de interações pesenciais

Trouxe mais transparência  
ao progresso acadêmico

Com a implementação  
da plataforma Renova:

O desafio era reter os alunos em  
suas plataformas de educação digital

Redução na evasão durante  
a etapa de rematrícula

Aumento de 15% na satisfação  
do aluno

Resultados:
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O RENOVA 
TRANSFORMOU A 
EXPERIÊNCIA DOS 
NOSSOS ALUNOS, 
SIMPLIFICANDO 
O PROCESSO E 
DANDO MAIS 
TRANSPARÊNCIA 
AO SEU PROGRESSO 
ACADÊMICO”
Bruna Bueno, YDUQS



capítulo 3:

a revolução 
nos produtos
A gestão de inovação e seu papel 
estratégico na reestruturação 
de produtos: como Vivo, Liv Up e 
Holding Clube saíram mais fortes 
da maior crise dos últimos 100 anos   
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H á pouco mais de um ano, o Havas 
Group destacou na publicação de seu 
tradicional estudo global Meaningfull 

Brands® 2019: cerca de 77% das marcas e  
seus respectivos produtos e serviços não  
fariam falta se desaparecessem. A análise 
feita a partir de 350 mil entrevistas, em  
31 países, considerando 1.800 marcas, 
constatou ainda que 58% do conteúdo  
criado por essas marcas foram considerados 
pobres e irrelevantes para os consumidores.

Com a chegada da Covid-19, essas 
constatações ganharam ainda mais 
importância. Como as empresas 
conseguiriam sobreviver, ser relevantes e sair 
dessa crise fortalecidas? O primeiro passo e 
mais urgente era decifrar o que os clientes 
esperavam diante desse cenário inédito e 
delicado. E agir para atendê-los. 

Alerta pré-pandemia:

das marcas e seus respectivos produtos  
e serviços não fariam falta  

se desaparecessem

No cenário pandêmico,  
tornaram-se urgentes:

Foco atento  
no consumidor

Inteligência de dados  
para orientar o investimento

Atuação colaborativa para  
a tomada de decisão

Além de priorizar e acelerar o processo de 
digitalização, foi preciso criar e oferecer 
com agilidade novos produtos e serviços. 
Segundo Gal Barradas, da Gal Barradas Brand 
& Ventures, isso teve muito mais a ver com o 
mindset das companhias e a inteligência em 
usar a tecnologia e dados para orientá-la do 
que propriamente com novos investimentos. 
“Há tecnologia para tudo hoje. Mas se a 
empresa não sabe em que direção ela deve 
ser usada, pode comprar o melhor recurso do 
mundo que não acontece nada”, afirma.  

Dessa forma, as áreas de dados, análise e 
tecnologias gráficas que tiveram espaço 
e conseguiram atuar lado a lado com os 
tomadores de decisões foram as grandes 
protagonistas do período. “A inteligência 
analítica passou a ser mais valorizada, mais 
estratégica e orientada ao consumidor”, 
analisa Solange Sobral, vice-presidente 
partner de operações da CI&T.

77%

(fonte: Meaningfull Brands® 2019 - Havas Group)
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HÁ TECNOLOGIA 
PARA TUDO. MAS A 
EMPRESA PRECISA 
SABER EM QUE 
DIREÇÃO USÁ-LA”
Gal Barradas,  

Gal Barradas Brand & Ventures



Velocidade de cruzeiro

Nascida como uma foodtech D2C (direct to 
consumer) em 2016, a Liv Up sempre teve 
na tecnologia uma ferramenta para se 
conectar com consumidores e para agilizar o 
desenvolvimento de seu portfólio, composto, 
até meados de 2020, de refeições saudáveis 
congeladas. Também já fazia parte do 
mindset da empresa a liberdade de testar, 
aprender e mudar de rota rapidamente. 

Foi o que fizeram quando perceberam que  
as limitações impostas pelo 
distanciamento social estavam acelerando 
algumas tendências de comportamento e 
consumo. “Com o avanço da pandemia, as 
pessoas passaram a se aventurar mais na 
cozinha, por necessidade ou prazer. Com 
isso, cresceu a demanda por ingredientes 
in natura”, diz Livia Malouf, diretora de 
estratégia e inovação da empresa.

Houve um desafio a mais: a cadeia de 
fornecedores da startup, composta por pelo 
menos 30 famílias de agricultores, começou 
a enfrentar dificuldades com o fechamento 
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de restaurantes e escolas. Além de não 
conseguirem escoar parte da produção, eles 
perderam renda para reinvestir. Unindo essas 
duas pontas, nasceu o primeiro novo produto 
do contexto pandêmico: uma cesta de 
orgânicos com seleção de frutas, legumes e 
verduras. Meses mais tarde, o produto evoluiu 
para uma quitanda online que atualmente 
vende também ovos e grãos.

“Ao todo, lançamos mais de 160 produtos 
em 2020”, conta Livia. “Desenvolvemos linhas 
específicas, como a de snacks e lanches 
rápidos, novas unidades de negócios, como 
a própria quitanda, e também as primeiras 
cloud kitchens, nossos restaurantes sem salão 
com a submarca Salad Stores.” As Salad 
Stores, cozinhas que funcionam somente 
para delivery pedido via aplicativo, foram 
concebidas do zero durante a pandemia, com 
base no feedback dos clientes. Essa escuta 
atenta ao consumidor também norteou 
outros desenvolvimentos, como o de um 
serviço de entrega de pizzas mais saudáveis 
lançado no fim do ano passado. 

“Lemos em tempo real a reação de 
quem compra, avaliando cada produto 
individualmente e levando um intervalo médio 
de duas semanas para agir sobre o que foi 
verificado”, conta Livia. 

Além disso, a Liv Up desenvolveu uma 
ferramenta para simulação de novas 
receitas. “Os chefs incluem o que estão 
planejando e automaticamente recebem 
a tabela nutricional e estimativa do custo 
de produção.” Até o produto ficar disponível 
para a venda, são feitas as adaptações 
necessárias em relação à matéria prima 
e análise da demanda de consumo, 
minimizando desperdícios.

Com ingredientes já familiares ao negócio, 
a Liv Up parece ter acertado na receita para 
lidar com hábitos de alimentação até então 
desconhecidos. A empresa mais que dobrou 
de tamanho em 2020, ampliando em 70% a 
capacidade produtiva. E para 2021, prevê mais 
de 100 lançamentos e novas linhas de negócio.



Cesta de orgânicos Quitanda online Kitchen clouds

Durante a pandemia, foram lançados mais de 160 produtos, entre eles:
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A foodtech dobrou de tamanho em plena pandemia

COMEÇO DE 2020: FIM DE 2020:

25 mil 
refeições 

produzida por dia

619 
colaboradores

15 mil 
refeições 

produzida por dia

418 
colaboradores

CASE
LEMOS EM TEMPO 
REAL A REAÇÃO DE 
QUEM COMPRA, 
AVALIANDO 
CADA PRODUTO 
INDIVIDUALMENTE”
Livia Malouf, Liv Up



O ano da desconstrução

Em outubro de 2019, um estudo mundial da 
Eventbrite, plataforma global de venda de 
ingressos e tecnologia para eventos, apontava 
para uma perspectiva de crescimento e 
investimentos no setor: aproximadamente 
80% dos organizadores pretendiam fazer mais 
eventos e aumentar a equipe em 2020. Os 
planos, no entanto, foram atropelados pelo 
novo coronavírus, e o segmento terminou o 
ano como o mais impactado pela pandemia, 
segundo o Ministério da Economia. 

“Foi um ano de completa desconstrução”, 
define Juliana Ferraz, sócia e diretora de 
novos negócios da Holding Clube, maior 
grupo de live marketing do Brasil. Há 30 
anos no mercado, a Holding nasceu como 
uma agência de publicidade que evoluiu 
para um ecossistema de oito empresas. Seu 
principal serviço é a realização de grandes 
eventos para grandes marcas, de convenções 
empresariais a camarotes no Carnaval e 
grandes festivais como Lollapalooza. São 

craques, resumindo a grosso modo, em 
organizar aglomerações. “Nosso negócio 
se fazia no ao vivo, no olho no olho, suor 
escorrendo, emoção pura... E, de repente, 
nos vimos diante do desafio de fazer isso 
acontecer com distância, no isolamento.”

Durante os primeiros cinco meses de 
pandemia no Brasil, a Holding não produziu 
um evento sequer, nem no modelo online. 
“Não se tratava de realizar lives, simplesmente. 
Mas de entender como criar relações entre 
as marcas e as pessoas e engajá-las dentro 
de suas casas”, explica a diretora. A empresa, 
então, focou seus esforços num laboratório 
de tendências interno montado para analisar 
o novo comportamento de consumo. Era 
preciso entender quais mudanças seriam 
passageiras e quais haviam chegado para 
ficar. E, principalmente, o que seria possível 
realizar nos meses seguintes para levar as 
experiências que costumava promover  
até o público, agora isolado.
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DEPOIS DE MESES 
DE RESTRIÇÕES, 
AS PESSOAS NÃO 
AGUENTAVAM 
MAIS TELA, LINKS 
DE ZOOM, LIVES 
SEM NARRATIVA”
Juliana Ferraz, Holding Clube



90%

Montou um 
laboratório  

de tendências  
de consumo

Eventos físicos 
migraram para 

formatos híbridos

Produção 
omnichannel, com 

conteúdos para 
Spotify e redes sociais

Interação dos 
participantes via 
ferramentas de 
gameficação

Sem os eventos presenciais, a empresa de live marketing  
se transformou em uma agência all line.

EM 2020:

Em 2019, o faturamento  
vindo de projetos virtuais  

não chegava a 10%

Em 2020, esse faturamento 
passou a representar  

90% do total
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A Holding criou, ainda, uma área dedicada a 
olhar somente para tecnologia, pensando nos 
melhores caminhos e fornecedores para os 
modelos viáveis. “Parecia algo simples, mas 
depois de meses de restrições, as pessoas 
não aguentavam mais tela, links de zoom, 
lives sem narrativa ou conteúdo diferenciado”, 
diz Juliana. Também era preciso apresentar 
as possibilidades para os clientes, que ainda 
possuíam um mindset muito calcado no 
presencial. Por isso, o primeiro grande evento 
virtual (na realidade, em um modelo híbrido, 
em que alguns speakers participavam em 
estúdio) foi realizado para os clientes. 

Para sobreviver, a Holding Clube acabou se 
convertendo em uma empresa omnichannel, 
que hoje faz eventos virtuais considerando 
os diversos canais de comunicação e 
plataformas digitais, como spotify, WhatsApp 
e redes sociais. Esses eventos muitas vezes 
são combinados a experiências pessoais.  
Os comes e bebes, por exemplo, passaram  
a ser enviados para a casa das pessoas  
que acompanhavam o evento na tela  
da TV ou do celular.

Em meados de outubro, a Holding começou 
a recuperar fôlego, assinando nove grandes 

eventos corporativos para marcas como 
SulAmerica, Vivo e Condé Nast. E colocou 
de pé quatro festivais proprietários, com 
destaque para o Extra Life, experiência 
interativa com gamers. A companhia não 
divulga quantos eventos voltou a fazer (até 
2020, eram cerca de 50 projetos mensais) ou 
o faturamento do último ano, que certamente 
ficou longe dos cerca de R$ 300 milhões 
registrados em 2019. Mas, embora tenha 
fechado o ano sem crescimento, afirma  
não ter tido prejuízo. 

Os eventos virtuais, que correspondiam a 10% 
do faturamento da empresa, passaram a ser 
praticamente a totalidade da receita em 2020. 
A empresa avalia que essa transformação 
digital veio pra ficar e eventos presenciais 
precisarão ser reinventados mesmo após o 
fim da pandemia.

De acordo com uma pesquisa feita no Brasil 
pela própria Holding em outubro do ano 
passado, 72% dos entrevistados consideram 
que os efeitos da pandemia no mercado de 
eventos e entretenimento ainda permanecem 
em 2021. Por isso, o laboratório de tendências 
continua ativo, observando os próximos 
movimentos e tentando antecipar as soluções. 

10%



Socorro a pequenos  
e médios

Com o advento do home office, a Vivo viu 
acelerar a necessidade da população por 
conectividade. E precisou diversificar seus 
negócios para suportar essa expansão. 
“A relação dos nossos clientes com a 
digitalização ganhou outro sentido após 
meses tendo a tecnologia como principal 
aliada”, afirmou o presidente da companhia 
no Brasil, Christian Gebara.

Baseada nesta percepção, a operadora 
ampliou suas redes e acelerou a atuação 
como hub de serviços digitais, estabelecendo 
parcerias para oferecer soluções em saúde, 
entretenimento, educação e segurança. 
“Somos parte de um ecossistema, 
integrando funcionalidades para facilitar a 
vida cada vez mais digital dos consumidores”. 
Um dos destaques foi a parceria firmada em 
junho do ano passado com o Dr. Consulta, 
rede de centros médicos, para facilitar o 
acesso de clientes a telemedicina. 

Houve mudanças para apoiar também a base 
corporativa. Em maio, quando operações 
inteiras já tinham sido transferidas para a 
casa, o aplicativo Vivo Empresas foi atualizado 
para ganhar novas funções e dar mais 

autonomia na gestão de contas corporativas 
e contratação de pacotes adicionais. Entre 
as novidades, possibilitou que gestores 
pudessem controlar as faturas da empresa 
diretamente via aplicativo.

A experiência do usuário final ficou melhor - 
mostrando um avanço no segmento de B2E 
(Business to Employee), que busca ter foco 
não apenas na empresa contratante, mas 
em quem usará o serviço. Outra das novas 
funcionalidades no aplicativo foi permitir  
aos colaboradores contratar pacotes 
adicionais de internet para uso pessoal  
na mesma linha corporativa com pagamento 
via cartão de crédito. 

A companhia adotou ainda uma estratégia 
para apoio aos pequenos e médios  
negócios que, segundo o Sebrae, foram 
os mais afetados pela pandemia, com 
queda de 69% do faturamento. A Vivo deu 
a eles acesso gratuito ao banco de dados 
da plataforma Vivo Valoriza, que reúne 28 
milhões de usuários da operadora. Com 
isso, os clientes corporativos ganharam 
a oportunidade de criar campanhas 
segmentadas exclusivas. 
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Por fim, por meio da Vivo Ads, sua unidade de 
publicidade digital, a empresa disponibilizou 
uma ferramenta específica para gestão 
de campanhas de mídia online para os 
pequenos e médios negócios. Dentro desse 
modelo simplificado, os gestores têm total 
autonomia para escolher entre três formatos 
de anúncios e o valor a ser investido -, 
eliminando a necessidade de intermediários. 
Um dos exemplos de campanhas possíveis 
são os vídeos veiculados numa página de 
interceptação que aparece quando termina 
a franquia de dados do assinante. Ao assistir 
até o final, ele tem a opção de responder 
uma pergunta e ganhar dados extras para 
seguir navegando. 

A RELAÇÃO DOS 
CLIENTES COM A 
DIGITALIZAÇÃO 
GANHOU OUTRO 
SENTIDO APÓS 
MESES DE 
PANDEMIA”
Christian Gebara, Vivo



CASE

Apoio aos pequenos e médios negócios:

Novos produtos para atender às demandas por conectividade

Acesso gratuito à base de clientes Vivo, 
para melhorar a segmentação das 

campanhas

Criação de uma ferramenta  
específica para o gerenciamento  

de campanhas online
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Saúde Entretenimento Educação Segurança

Em 2020, acelerou sua atuação como hub de serviços digitais,  
estabelecendo parcerias para oferecer soluções em:

SOMOS PARTE DE 
UM ECOSSISTEMA, 
INTEGRANDO 
FUNCIONALIDADES 
PARA FACILITAR 
A VIDA CADA VEZ 
MAIS DIGITAL DOS 
CONSUMIDORES”
Christian Gebara, Vivo



capítulo 4:

a revolução 
nos negócios
Diversificação de produtos, 
aquisição de negócios inovadores, 
investimentos em startups e 
valorização da experiência 
pautam o novo mindset das 
empresas de sucesso
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N ão houve caminho fácil. Embora 
muitas empresas tenham optado 
por acelerar a transformação digital 

para agilizar processos, modificar serviços 
e criar novos produtos, a sobrevivência das 
operações no cenário Covid ainda exige muita 
sensibilidade para atender as necessidades 
imediatas de seus clientes, sem perder de 
vista o futuro de cada setor. 

Para a maioria das corporações, o impacto 
da pandemia foi negativo. Segundo a  
pesquisa “Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 
nas Empresas”, realizada pelo IBGE, mais de 
700 mil empresas fecharam em 2020. Das que 
seguiram, 70% sentiram significativamente os 
impactos financeiros da pandemia e somente 
13,6% vivenciaram aumento de oportunidades 
e continuaram a crescer.

As que cresceram tiveram que se reinventar. 
Ainda não é possível responder como será 
o novo normal, mas, ao que tudo indica, 
alguns hábitos vieram para ficar. Um deles é a 
relação com a tecnologia. “A questão central 
é como as empresas tiveram que se preparar 
para uma sociedade que mudou em meses o 
que levaria anos, uma vez que a crise trouxe 
novos valores e hábitos de consumo.”, diz 
Cesar Gon, CEO e co-fundador da CI&T.”

Em 2020, mais de 700 mil empresas foram 
fechadas no Brasil (20% do total). 

Das que sobreviveram:

sentiram 
significamente os 

impactos financeiros 
da pandemia

continuaram a 
crescer

70% 13,6%

* Pesquisa “Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 nas 

Empresas” (IBGE, 2020)
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dos CEOs acreditam 
que empresas que 

querem crescer 
precisam engajar  

os clientes

77%

dos executivos 
acreditam que a 

chave do sucesso 
está na inovação 

contínua

79%

* The Business of Experience (Accenture, 2020)



Tanto as pequenas startups como as 
grandes companhias foram forçados a se 
adaptar e evoluir tecnologicamente para 
poderem operar com eficácia. A análise 
Transformação Digital nas Organizações em 
Tempos de Pandemia, realizada pelo Cesar e 
a HSM Management, apontou para uma boa 
evolução na maturidade digital das empresas 
no comparativo com 2019: de 55,5% para 
60,02% em 2020. 

Ainda que o aumento pareça tímido,  
ele culminou também em uma  
maior percepção das lideranças e  
dos colaboradores sobre a importância  
da tecnologia no curto, médio e longo prazo  
e estimular uma agenda de inovação que 
teve os clientes no centro das decisões.

Prazer, somos uma tech

Segundo o estudo The Business of Experience 
(BX), publicado pela Accenture no fim de 
2020, esses comportamentos pautaram 
a grande metamorfose das companhias 
que conseguiram retomar o caminho do 
crescimento. Foi preciso redesenhar as 
estratégias com o objetivo de transformar  
a experiência do consumidor com a marca.  
A aposta dos CEOs ouvidos pelo estudo  
é que as companhias que quiserem crescer 
terão que mudar a forma de engajar  
os clientes, além de garantir inovação 
constante e em escala.

O novo modus operandi será uma evolução 
do modelo Customer Experience (CX) para 
o modelo Business Experience (BX), numa 
jornada em que a inovação não chega 
somente por meio do desenvolvimento 
de tecnologia, mas também a partir de 
parcerias e aquisições. 
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LÍDERES E 
COLABORADORES 
AUMENTARAM SUA 
PERCEPÇÃO SOBRE 
A IMPORTÂNCIA DA 
TECNOLOGIA



O Magazine Luiza, gigante do varejo, 
protagonizou uma das histórias de maior êxito 
durante a pandemia. Seu principal acerto foi 
dar continuidade a uma estratégia iniciada 
bem antes da chegada da Covid-19: investir 
pesadamente em tecnologia, o que incluiu 
a compra de operações já consolidadas de 
e-commerce. Entre junho de 2019 e julho de 
2020, o Magalu adquiriu a Netshoes, a Estante 
Virtual e a Hubsales, plataforma voltada  
para a indústria (F2C).

O comércio online, que vinha crescendo desde 
2015, ganhou mais fôlego e importância — 
foi para lá que migrou a maior parte dos 
consumidores, em busca de toda sorte de 
produtos. A operação foi ampliada com 
medidas como a Parceiro Magalu, plataforma 
que conecta autônomos e pequenos 
varejistas com os cerca de 29 milhões  
de clientes de sua base.

Vem ser feliz

“Nós apenas aceleramos o desenvolvimento 
do que já estava no nosso roadmap”, 
conta Bernardo Leão, diretor de marketing 
da varejista. Lançado no início de abril, a 
plataforma já tem mais de 40 mil parceiros 
cadastrados que pagam entre 1% e 12%  
de comissão por venda. 

A crise parece ter promovido uma evolução 
definitiva no formato de negócio do Magalu. 
“Hoje nos vemos como uma plataforma 
de vendas online, com pontos físicos. 
Acreditamos mais na união e importância  
da operação conjugada do que na separação 
de receita por canais”, diz Bernardo Leão. 
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ACREDITAMOS 
MAIS NA UNIÃO 
E IMPORTÂNCIA 
DA OPERAÇÃO 
CONJUGADA 
DO QUE NA 
SEPARAÇÃO  
DE RECEITA  
POR CANAIS”
Bernardo Leão, Magazine Luiza



Investimento no modelo Ship From Store:

dos pedidos chegam em 24 horas dos pedidos chegam em até 48 horas

40% 65%
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Aumento de 81% do faturamento

Aquisição da  
Estante Virtual

Criação  
da Plataforma 

Parceiro Magalu

Aquisição da 
Hubsales

Aquisição da  
Hub Fintech

JANEIRO
2020

MARÇO
2020

JULHO
2020

DEZEMBRO
2020

Continuidade e reforço da estratégia de investimentos em tecnologia

Na prática, as lojas físicas perderam o 
protagonismo e passaram a ter importância 
como pontos de distribuição. Hoje, mais de 
40% dos pedidos do e-commerce chegam  
em até 24 horas à casa dos compradores; 
65% chegam em até 48h”, diz. 

Para viabilizar esse modelo de Ship From 
Store (SFS) foi preciso investir em tecnologia, 
sobretudo de geolocalização. Com isso, novas 
oportunidades se abriram. “Percebemos a 
insatisfação dos consumidores relacionada 
ao prazo de entrega dos supermercados 
online, então ampliamos a oferta de produtos 
nas nossas lojas, com entregas mais rápidas 
e mais baratas”, diz o executivo. O Magalu 
já oferece alimentos, bebidas e produtos de 
limpeza em seu extenso catálogo.

Com apetite para expandir outras frentes, 
a empresa fechou o ano com a aquisição 
da fintech Hub, que permitirá a clientes 
fazer compras, depósitos, transferências, 
pagamentos, saques, além de oferecer 
serviços como recarga de celular e vale-
transporte. Na ocasião, Frederico Trajano, 
CEO do Magalu, declarou que a aquisição 
adiantaria em vários anos a jornada 
de desenvolvimento da plataforma de 
pagamentos proprietária da companhia.

CASE



A atenção à mudança de hábitos dos clientes 
também estava no radar do Grupo Fleury. “Há 
alguns anos decidimos que nosso futuro iria 
além da medicina diagnóstica e nos exigiria 
pensar uma saúde mais conectada e mais 
integrada”, explica Jeane Tsutsui, diretora 
executiva de Negócios da empresa. 

A empresa já havia lançado em 2019 o Fleury 
Day Clinic, dedicado a procedimentos de 
baixa complexidade na área ortopédica, e 
o Centro de Infusões, serviços ambulatoriais 
destinado à aplicação de medicamentos 
intravenosa e subcutânea em pacientes 
com doenças autoimunes e inflamatórias 
crônicas. Com a pandemia, o processo de 
diversificação foi acelerado e a tecnologia 
ganhou um papel central na adaptação à 
chamada low-touch economy.

Em abril de 2020, logo no início do 
isolamento social, o Grupo lançou a 
plataforma de telemedicina Cuidar Digital, 
para uso gratuito de toda a comunidade 
médica. Desde então, mais de 70 mil 
consultas foram realizadas pelo canal. 

De laboratório  
a marketplace

O grande salto, no entanto, se deu com 
o lançamento do Saúde iD, primeiro 
marketplace do setor no Brasil. “Investimos 50 
milhões de reais para estruturar esta empresa 
de tecnologia, baseada na ciência de dados 
e inteligência artificial, que chega para 
reinventar o consumo de produtos e serviços 
de saúde no Brasil e dar sustentabilidade ao 
setor”, diz Tsutsui. 

Por meio de um aplicativo, o Saúde iD 
possibilita aos pacientes agendar e realizar 
consultas presenciais ou teleconsultas, 
marcar exames diagnósticos e acessar os 
resultados, ver o prontuário eletrônico e até 
mesmo auto gerenciar doenças crônicas. 
Para operadoras e empresas que contratam 
serviços para os colaboradores, a ferramenta 
dá acesso a dados de consumo de saúde, 
health analytics, algoritmos preditivos, entrega 
de relatórios e desenvolvimento de protocolos.

Reforçaram a estratégia de diversificação 
nos negócios uma série de parcerias e 
aportes feitos ao longo do ano passado. Em 
julho, o Fleury anunciou uma aliança com a 
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Prontmed, empresa de tecnologia de dados 
clínicos e prontuários médicos eletrônicos. 
Além disso, investiu na startup israelense 
Sweetch Healthtech, especializada em 
prevenção e gestão de doenças crônicas 
e, com o Grupo Sabin, criou o fundo Kortex 
Ventures. A meta é aportar 200 milhões de 
reais em startups nacionais e estrangeiras 
com foco em medicina diagnóstica  
e saúde digital. 

O Grupo encerrou o ano com outros 
dois lançamentos: a Pupilla, plataforma 
tecnológica de educação médica 
continuada e especialização; e a Sommos 
DNA, plataforma de testes de mapeamento 
genético para identificar genes oncológicos  
e predisposição a doenças hereditárias. 

“Não queremos ser plano de saúde e não 
queremos ser hospital, mas acredito que 
possamos ajudar em tudo o que está no 
meio do caminho”, disse Carlos Marinelli, 
presidente da companhia, durante uma 
teleconferência de resultados para analistas 
no fim de julho de 2020. 



CASE

Campanha Até Você (primeiro 
laboratório 100% digital no Brasil)

Lança a plataforma de 
telemedicina Cuidar Digital

Inaugura o Saúde iD, primeiro 
marketplace de saúde do Brasil

Investimento de  
50 milhões de reais

Cria o fundo Kortex Ventures  
em parceria com Grupo Sabin

MARÇO
2020

ABRIL
2020

AGOSTO
2020

NOVEMBRO
2020
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diversificação nos negócios, parcerias e 
aportes em healthtechs

Crescimento de 68%  
do atendimento domiciliar

* dados do terceiro trimestre de 2020, em relação ao mesmo 

período do ano anterior

HÁ ALGUNS ANOS 
DECIDIMOS QUE 
NOSSO FUTURO 
IRIA ALÉM DA 
MEDICINA 
DIAGNÓSTICA 
E NOS EXIGIRIA 
PENSAR UMA 
SAÚDE MAIS 
CONECTADA  
E INTEGRADA”
Jeane Tsutsui, Grupo Fleury



No começo de março, quando boa parte da 
população começava a se preparar para 
o período de isolamento e distanciamento 
social, a Ânima, um dos principais grupos 
educacionais do país, dava início à 
transferência dos cerca de 140 mil alunos 
e sete mil docentes para o ambiente de 
aprendizagem 100% virtual. Seis dias depois, 
tudo já operava totalmente online, por meio 
da plataforma Ulife, que permite acesso de 
várias tecnologias como Zoom e Google  
for Education. 

“Foi uma operação de guerra, mas uma 
grande conquista também. Nenhum aluno 
perdeu um dia de aula sequer”, diz Patricia 
Fumagalli, vice-presidente de transformação 
digital da Ânima. Como a empresa já 
oferecia um modelo híbrido que mesclava 
aulas presenciais e digitais, a transição foi 
relativamente tranquila. “Vimos acontecer 
algo em que já acreditávamos como 
tendência em educação.”

Reaprender a ensinar

Fundada em 2003, a Ânima vinha de um 
histórico de inovações quando, em 2017, iniciou 
uma consistente jornada digital. “Até então, 
a área de TI era vista como backoffice. Foi ao 
contratar a CI&T para a troca de um sistema, 
que nos sentimos provocados a pensar uma 
estratégia mais ampla”, lembra Patrícia.

A mudança começou pelo processo de 
rematrícula, que foi automatizado. A partir 
daí, vários squads foram formados para 
trabalhar em cada etapa da jornada do aluno 
e olhar para o modelo de negócio. Quando a 
pandemia chegou, muitas das ferramentas 
tecnológicas já usadas funcionaram como 
um arcabouço para as novas necessidades 
que se apresentaram. 

Como muitos alunos já faziam provas online, 
por exemplo, não foi difícil para a Ânima 
realizar um vestibular virtual com recursos 
como reconhecimento facial para evitar 
fraude. A grande novidade contudo veio  

em novembro, com a aquisição da MedRoom, 
startup de soluções de realidade virtual e 
realidade aumentada, cujo software simula 
o corpo humano em condições sadias e 
patológicas, permitindo que os estudantes 
de medicina treinem para consultas e 
procedimentos cirúrgicos em condições 
análogas à vida real.

Seguindo a tendência de investir em centros 
de inovação próprios, a Ânima inaugurou 
também em 2020 a Learning Village. Primeiro 
hub de inovação e educação da América 
Latina, o Village oferecerá programas 
de desenvolvimento de negócios para 
startups, que incluirão conexão com grandes 
empresas, mentoria, espaço de trabalho e 
acesso à rede global da Singularity University. 

VIMOS ACONTECER 
ALGO EM QUE JÁ 
ACREDITÁVAMOS 
COMO TENDÊNCIA 
EM EDUCAÇÃO”
Patricia Fumagalli, Ânima
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Todos os 140 mil alunos e 7 mil 
docentes operavam em ambiente 
100% digital

Inauguração do Learning Village, 
primeiro hub de inovação e 
educação da América Latina

Aquisição da MedRoom, startup 
de soluções de realidade virtual e 
realidade aumentada

MARÇO
2020

OUTUBRO
2020

NOVEMBRO
2020

Vinte e cinco squads em ação para trabalhar 
cada etapa da jornada do aluno

Tempo recorde  
de 6 dias - nenhuma 
aula perdida

Aumento de 5,8% na base de alunos  
e de 10,3% do tíquete médio

* dados do terceiro trimestre de 2020, em relação ao mesmo 

período do ano anterior

CASE

FOI UMA 
OPERAÇÃO 
DE GUERRA, 
MAS TAMBÉM 
UMA GRANDE 
CONQUISTA: 
NENHUM ALUNO 
PERDEU UM DIA 
DE AULA”
Patricia Fumagalli, Ânima
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TOMORROW

Por que fazemos o que fazemos?

Por que codificamos, projetamos, usamos engenharia, criamos 
estratégias e suamos nos detalhes de cada pequena coisa?

Porque vimos a diferença que isso faz.

Fazemos o que fazemos para causar um

impacto positivo na vida das pessoas.

Fazemos isso para tornar o amanhã melhor.

Mas o amanhã não acontecerá sozinho.

Precisa da sua visão para torná-lo um lugar melhor.

É necessária sua liderança para impulsionar a humanidade.

Mas o melhor de tudo é que há 8 bilhões de pessoas lá fora que  
você pode impactar.

E eles nunca saberão, mas você foi o único a fazer seu amanhã.

Global Digital Specialists

c i a n d t . c o m

http://ciandt.com


Para saber mais sobre transformação digital, 
acesse ciandt.com/br/pt-br/insights

A CI&T é uma parceira de transformação 
digital de ponta a ponta. Como nativa 
digital, há 25 anos, aceleramos impactos de 
negócios por meio de soluções completas e 
escaláveis. Com mais de 3 mil profissionais 
em estratégia, data science, design e 
engenharia, desbloqueamos o crescimento da 
receita, melhoramos a experiência do cliente e 
impulsionamos a eficiência operacional. 

A Revolução Digital nos Negócios é 
apresentado por CI&T e produzido pelo 
Projeto Draft.

About CI&T

http://ciandt.com/br/pt-br/insights
https://ciandt.com/br/pt-br
https://www.projetodraft.com/
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