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Com Value Delivery Cycle

Criando Organizações Digitais de Sucesso



Transformação Organizacional / Digital

Varejo – Fisico, Digital ou Figital?

2



Por que mudar?

Gestão3.0

Disruption
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Mudar é preciso!

Já não é mais o 
tempo em que os
GRANDES engoliam
os PEQUENOS … 

… hoje os MAIS RÁPIDOS 
estão engolindo os

MAIS LENTOS !



Mudar é preciso!



A busca por negócios mais ágeis
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DATA-DRIVEN 
DECISION CULTURA

BUSINESS 
AGILITYTECNOLOGIA

Componentes da Transformação
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O que é Agile

Agil não é apenas um conjunto de práticas, processos e 

frameworks. Mas, principalmente uma forma diferente de 

pensar como realizar o trabalho suportado por diferentes 

práticas e ferramentas.



Transformação Digital

Varejo – Fisico, Digital ou Figital?
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10Criando uma empresa direcionada a propósito

Uma empresa direcionada a propósito é uma empresa:

• Que baseia sua estratégia na razão da sua existênca – O Cliente

• Que garante que a estratégia seja conhecida em todos os níveis da corporação

• Que gera engajamento e comprometimento de toda força de trabalho

• Que gera colaboração

• Que habilita a gestão de ideias

• Que escolhe bem quais ideias devem ser investidas



Passos para criação de uma empresa direcionada a propósito
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Conheça profundamente o 

seu cliente, suas dores e 

expectativas

Adeque a estratégia 

às necessidades do 

cliente

Traga o RH para o centro 

da estratégia. Não existe 

estratégia sem as pessoas.

Priorize as 

ações com base 

em valor

Catalogue as 

iniciativas no 

portfólio1.

2.

5.

9.

10.

Torne a estratégica clara 

com ciclos curtos de 

checkpoints

3.

Mude a orientação da 

estrutura por plano 

para uma orientação 

por valor

4.

Crie um ambiente 

favorável a novas 

ideias e inovação em 

todos os níveis.

8.

Crie um programa de 

gestão de mudança que 

habilite as pessoas para a 

transformação.

7.

Desenvolva e 

habilite lideranças 

em todos os níveis

6.



O CLIENTE 
DECIDE

12



13



14
Uma empresa com DNA de inovação é uma empresa:

• Que estimula a criatividade colaborativa

• Que incentiva a criatividade em todos os níveis

• Que compreende que inovação tem seus riscos e falhas

• Que cria um ambiente seguro para falhas, tanto psicologicamente quanto em sua 

infra-estrutura

• Que consegue redirecionar sua estratégia com o que aprende com os resultados 

das experimentações que faz
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Passos para criação de uma empresa com DNA de Inovação
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Comunique a todos 

responsáveis o problema 

que precisa ser resolvido

1.

Incentive a contribuição 

de todos na solução do 

problema

2.

Reconheça o 

engajamento de quem 

contribuiu

3.

Não ridicularize as soluções 

que parecem não se 

enquadrar no momento

4.

Trate todos os 

contribuintes como 

iguais

5.

Envolva todos os 

responsáveis no 

processo de ideação

6.

Mantenha-se aberto às 

oportunidades que 

surgirão

7.

Parece promissor? 

Então teste, faça 

experimentações

8.

Cuidado para não se 

apaixonar mais pela 

solução do que pelo 

problema!

Pense num MVP ou 

MMP que busca o 

“ajuste de mercado” 

validado por métricas



Passos para criação de uma empresa que Aprende
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Crie um ambiente 

colaborativo 
1.

Capture dados em 

todos os níveis, 

processos e produtos

2.

Configure plataformas 

para que todos possam 

ter acesso aos dados

3.

Crie Comunidades de 

Práticas e grupos de 

aprendizado e colaboração

4.

Disponibilize portais 

para criação e 

compartilhamento de 

conteúdo

5.

Ensine as pessoas o 

hábito de utilizar os 

dados para tomarem 

decisões e analisarem 

cenários. 

6.

Envolva o Cliente no 

processo de 

aprendizado

7.
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