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Bem vindos.

Nesta Edição da XMagazine vamos conhecer o CASE 
do CSC Cargill no Brasil que faz parte da estrutura 
global da companhia, já maduro e estabelecido des-
de 2015, seu líder Gerson Beraldo vai nos contar sua 
experiencia e como evoluiu este grande Centro.

No Ensaio desta Edição vamos falar um pouco so-
bre Transformação Digital e porque muitas empresas 
não estão atingindo os benefícios prometidos ou não 
conseguem utilizar em sua totalidade todas as vanta-
gens desta nova fase tecnológica envolta na revolução 
4.0

O Ensaio desta edição nos desafia a se reinventar 
para realmente inovar e levar o seu CSC a um novo 
nível de maturidade otimizada.

Obrigado pela atenção e sucesso.

Welcome.

In this issue of XMagazine we will learn about the Car-
gill SSC CASE in Brazil which is part of the company’s 
global structure, already mature and established since 
2015, its leader Gerson Beraldo will tell us about his 
experience and how this great Center has evolved.

In the essay we will talk a little bit about Digital Trans-
formation and why many companies are not achieving 
the promised benefits or failing to fully utilize all the 
advantages of this new technology phase in the 4.0 
revolution.

This issue’s essay challenges us to reinvent ourselves 
to truly innovate and take your SSC to a new level of 
optimized maturity.

Thank you for your attention and i wish you success.

Carlos Magalhães
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CASE

Meet Cargill Business Services (CBS), Cargill’s SSC in 
Brazil that is part of the company’s global structure.

Conheça o Cargill Business 
Services (CBS), o CSC da Cargill 
no Brasil que faz parte da 
estrutura global da companhia.
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A Empresa
Os 155 mil funcionários da Cargill em 70 países tra-
balham para atingir o propósito de nutrir o mundo de 
maneira segura, responsável e sustentável. Todos os 
dias, a Companhia conecta agricultores com merca-
dos, clientes com ingredientes e pessoas e animais 
com os alimentos que precisam para prosperar. A 
Cargill une mais de 150 anos de experiência com no-
vas tecnologias e insights para ser um parceiro con-
fiável aos clientes dos setores de alimentos, agricul-
tura, financeiro e industrial em mais de 125 países. 
Lado a lado, constroem um futuro mais forte e sus-
tentável para a agricultura. No Brasil desde 1965, é 
uma das maiores indústrias de alimentos do País. 
Com sede em São Paulo (SP), a Cargill está presente 
em 17 Estados brasileiros por meio de unidades in-
dustriais e escritórios em 147 municípios e 11 mil 
funcionários.

The Company
Cargill’s 155,000 employees in 70 countries work 
to achieve the goal of nurturing the world in a safe, 
responsible and sustainable manner. Every day the 
Company connects farmers with markets, customers 
with ingredients and people and animals with the 
food they need to thrive. Cargill brings together more 
than 150 years of experience with new technologies 
and insights to be a trusted partner to customers in 
the food, agriculture, financial and industrial sectors 
in more than 125 countries. Side by side, they build 
a stronger and more sustainable future for agricul-
ture. In Brazil since 1965, it is one of the largest food 
industries in the country. With its Brazilian headquar-
ters in São Paulo (SP), Cargill is present in 17 Brazilian 
states through industrial units and offices in 147 cities 
and 11,000 employees.

Gerson Beraldo 
Diretor // Director 

Cargill Business Center

Cargill no Mundo // Cargill Worldwide

+ 150 mil 
funcionários

em 70 países

Cargill no Brasil 
// Cargill in Brazil

+ 150,000
employees 

in 70 countries

Desde 1965
17 Estados Brasileiros

147 municípios
11 mil funcionários

Since 1965
17 Brazilian States

147 cities
11,000 employees
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Cargill Business Center

No dia 13 de janeiro de 2015, a Cargill inaugurou 
seu primeiro Centro de Serviços Compartilhados no 
Brasil, localizado no município de Uberlândia, em 
Minas Gerais. O Centro faz parte da estrutura global 
da empresa conhecida como Cargill Business Ser-
vices (CBS) e tem como objetivo reunir, em um único 
local, serviços compartilhados por todas as áreas de 
negócios da Cargill no país.

Além do Brasil, a empresa conta com outros sete 
Centros de Serviços Compartilhados no mundo:

> Argentina;
> Bulgária;
> China;
> Costa Rica; 
> Índia (dois CSCs).

Todos são baseados nas melhores práticas mundi-
ais de serviços compartilhados, que visam promover 
uma cultura de melhoria contínua, capaz de oferecer 
uma importante contribuição à estratégia de cresci-
mento da Cargill e de seus clientes. Essa estrutura 
permite que a Cargill Brasil aproveite os benefícios de 
uma empresa operacional integrada, implementando 
uma abordagem de processo de ponta a ponta, 
aplicando gerenciamento centralizado e focando na 
melhoria contínua do desempenho, liberando tempo 
para o negócio se concentrar nos clientes.

Atualmente, o CBS Uberlândia é liderado por 
Gerson Beraldo. Na Cargill desde 1998, o executivo, 
além do ambiente de Shared Services, tem ampla 
experiencia em Tecnologia da Informação, Sourcing 
e Procurement. Em sua trajetória implementou 
vários projetos nessas áreas como a migração de 
Procurement para os respectivos Centros de Serviços 
na América Latina, baseando a transformação em 
eficiência e padronização de processos.

On January 13, 2015, Cargill inaugurated its first 
Shared Services Center in Brazil, located in the city 
of Uberlândia, Minas Gerais. The Center is part of 
the global structure of the company known as Cargill 
Business Services (CBS) and aims to bring together 
in one place shared services across all Cargill busi-
ness areas in the country.

In addition to Brazil, the company has seven oth-
er Shared Services Centers in the world:

> Argentina;
> Bulgaria;
> China;
> Costa Rica; 
> India (two SSC). 

All are based on shared services best practices 
worldwide to foster a culture of continuous improve-
ment that can make a significant contribution to Car-
gill’s growth strategy and its customers. This structure 
enables Cargill Brazil to take advantage of the ben-
efits of an integrated operating company by imple-
menting an end-to-end process approach, applying 
centralized management and focusing on continuous 
performance improvement, freeing up time for the 
business to focus on customers.

Currently, CBS Uberlândia is led by Gerson Beraldo. 
At Cargill since 1998, the executive, in addition to 
the Shared Services environment, has extensive 
experience in Information Technology, Sourcing and 
Procurement. In his career he has implemented 
several projects in these areas, such as the migration 
of Procurement to the respective Service Centers 
in Latin America, based on the transformation in 
efficiency and process standardization.

Cargill Business Services (CBS) 
Uberlândia - Minas Gerais

2015Primeiro 
CSC no Brasil
//First SSC 
in Brazil

Uberlândia - MG
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Porque a Cargill resolveu 
criar o CSC na empresa?
Segundo o The Hackett Group, mais de 40% das em-
presas listadas no Fortune 500 usam algum modelo 
de serviço compartilhado. Com foco na melhoria 
contínua do desempenho, a Cargill optou por aplicar 
uma gestão centralizada, implementando uma abor-
dagem de processo completo. Assim surgiu o Cargill 
Business Services, centro de serviços compartilha-
dos da companhia.

O CBS traz mais rigor ao processo. Analisamos cada 
passo de um processo e trabalhamos para melhorá-
lo. E cada melhoria resulta em grandes eficiências 
para a Cargill. Analisamos o trabalho como uma série 
de etapas que formam processos com objetivos 
específicos, pois acreditamos que cada processo 
pode ser medido, quantificado e otimizado para 
ser aprimorado. O objetivo é fornecer valor, maior 
eficiência e efetividade ao reduzir custos, melhorar 
controles, qualidade e agilidade como organização.

Quais os processos 
implantados hoje e quais 
as perspectivas de novos 
processos?  
Os centros compartilhados funcionam como 
parceiros para as unidades de negócios nos 
principais processos, como do registro ao relatório, 
do crédito ao caixa, da aquisição ao pagamento, da 
contratação à aposentadoria, da venda à entrega. 
Nos primeiros dois anos, nosso foco foi estabelecer 
o Centro, contratar talentos e transferir funções para 
o CBS. A medida que continuamos a amadurecer 
nossas operações, melhoramos nossas métricas 
de desempenho e implementamos novos sistemas 
ou automação de processos através da robótica. 
Atualmente, continuamos a desenvolver nossa 
estratégia de crescimento futuro para adicionar 
novos serviços e recursos ao nosso centro. 

Why did Cargill decide to set 
up a SSC in the company?
The Hackett Group estimates that more than 40% 
of Fortune 500 companies use some shared service 
model*. Focusing on continuous performance improve-
ment, Cargill chose to apply centralized management 
by implementing a complete process approach. This 
is how Cargill Business Services, the company’s 
shared services center, came into being.

CBS brings rigor to the global processes. We analyze 
each step of a process and work to improve it. And 
every improvement results in great efficiencies for 
Cargill. We analyze the work as a series of steps that 
form processes with specific objectives, because we 
believe that each process can be measured, quan-
tified and optimized to be improved. The goal is to 
provide value, greater efficiency and effectiveness by 
reducing costs, improving controls, quality and agility 
as an organization.

Which are the current 
implemented processes and 
what are the perspectives of 
new processes?
Shared centers function as partners for business 
units in key processes, from registration to reporting, 
from credit to cash, from acquisition to payment, 
from contracting to retirement, from sale to delivery. 
In the first two years our focus was on establishing 
the Center, hiring talents and transferring functions to 
CBS. As we continue to mature our operations, we 
improve our performance metrics and implement new 
systems or process automation through robotics. We 
are continuing to develop our future growth strategy 
to add new services and resources to our center.

Mais de 40% das empresas 
listadas no Fortune 500 
usam algum modelo de serviço compartilhado. 
// *More than 40% of Fortune 500 companies 
use some shared service model.

The Hackett Group.
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Cargill Business Center

Quais os benefícios da 
Implantação do CSC 
para a empresa? 
O CBS permite que a Cargill aproveite os benefícios 
de uma empresa operacional integrada no que tange 
à eficiência e também à qualidade. A integração 
operacional engloba padronização de processos, 
melhores controles, automação, melhoria contínua, 
terceirização de processo de negócio, adequação de 
gastos e, consequentemente, crescimento de fatura-
mento.

Como foi o processo de im-
plantação? Qual a duração do 
projeto? Quantos profissionais 
possui?
Em cinco anos, o CBS em Uberlândia cresceu mais 
de 90% de seu tamanho original. Inaugurado em ja-
neiro de 2015 com funções como Contabilidade, 
Finanças e Controles, Master Data e aproximada-
mente 80 funcionários, fizemos a primeira expansão 
após 11 meses de operação, quando aumentamos 
os serviços já existentes e absorvemos as operações 
de Recursos Humanos e Procurement, triplicando 
o número de funcionários. Em julho de 2016, inau-
guramos o segundo piso do prédio, com mais 154 
posições de trabalho. Atualmente, são mais de 700 
funcionários ocupando totalmente o prédio inicial e 
parte de outro edifício.

Which are the benefits 
of the SSC implementation 
for the company? 
CBS allows Cargill to take advantage of the benefits 
of an integrated operating company in terms of both 
efficiency and quality. The operational integration 
encompasses standardization of processes, better 
controls, automation, continuous improvement, out-
sourcing of business process, adequacy of expenses 
and, consequently, billing growth. 

Tell us about the process to 
stand up Cargill’s SSC in 
Uberlândia? How Long did it 
take? How many professionals 
work there today?
In five years, CBS in Uberlândia grew more than 
90% of its original size. Open in January 2015 with 
functions such as Accounting, Finance and Con-
trols, Master Data and approximately 80 employ-
ees, we made the first expansion after 11 months of 
operation, when we increased the existing services 
and absorbed Human Resources and Procure-
ment operations, tripling the number of employees. 
In July 2016, we open the second floor of the building, 
with 154 more working positions. Currently, there are 
more than 700 employees fully occupying the initial 
building and part of another building.

Jan/2015

Nov/2015

Jul/2016

80 funcionários
// 80 employees

2019

240 funcionários
// 240 employees

394 funcionários
// 394 employees

+700 funcionários
// +700 employees
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Como a tecnologia ajuda no 
dia a dia da operação? Quais 
ferramentas utiliza?
Na Cargill, estamos em nossa jornada rumo à digi-
talização do negócio para acompanhar as novas 
tendências e necessidades do mundo atual. Cada 
vez mais, empresas multinacionais estão voltando 
sua atenção para a automação de processos para 
obter maior eficiência em suas operações, especial-
mente quando se trata de padronizar tarefas repeti-
tivas e melhorar sua qualidade. Usamos a Robotic 
Process Automation (RPA) em áreas como finanças, 
cobranças e contas a pagar para nos tornar mais 
eficientes em nossos processos e entregar com 
maior qualidade. Os bots utilizados pela empresa 
são programados pelos desenvolvedores da Cargill 
RPA, treinados em melhoria de processos e Lean Six 
Sigma. Além disso, esses bots exigem profissionais 
humanos, que conhecem os processos que são 
executados em profundidade, para executar sua 
operação de forma correta.

Qual a mudança cultural 
observada com a criação do 
CSC no ambiente da empresa? 
O quadro de funcionários do CBS é formado por 
um público mais jovem: 81% dos funcionários do 
CBS nasceram a partir de 1981. Esse fator altera 
significativamente o clima da empresa em relação aos 
ambientes mais tradicionais existentes nas plantas e 
unidades de negócios da Cargill e está em sintonia 
com processos que acontecem paralelamente e 
intensificam a alteração cultural do ambiente. Me 
refiro à cultura de melhoria contínua, à simplificação 
dos processos e à transformação digital, que se 
alinham com a proposta do CBS e com a evolução 
do mercado e do mundo corporativo. 

How does technology plays 
a role in the day to day 
operation? What are the tools 
you use?
At Cargill, we are on our journey to the business digi-
tization to keep up with the new trends and needs of 
today’s world. Increasingly, multinational companies 
are turning their attention to process automation to 
achieve greater efficiency in their operations, espe-
cially when it comes to standardizing repetitive tasks 
and improving their quality. We use Robotic Process 
Automation (RPA) in areas such as finance, collections 
and accounts payable to make us more efficient in 
our processes and deliver with higher quality. The 
bots used by the company are programmed by 
Cargill RPA developers, trained in process improve-
ment and Lean Six Sigma. In addition, these bots re-
quire human professionals, who know the processes 
that are executed in depth, to perform their operation 
correctly.

What is the cultural change 
observed in the company 
environment with the creation 
of the SSC?
CBS staff is made up of a younger audience: 81 per-
cent of CBS employees were born from 1981. This 
significantly changes the company’s atmosphere over 
the more traditional environments in Cargill’s plants 
and business units and is in tune with processes that 
happen in parallel and intensify the cultural change 
of the environment. The culture of continuous im-
provement, simplification of processes, and digital 
transformation are aligned with the CBS value propo-
sition and market trends.
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Cargill Business Center

A estrutura física do CBS segue o modelo “Open 
Space”, sem paredes ou salas específicas e com 
estrutura igual, independente de nível hierárquico. 
A intenção é criar uma atmosfera leve, aproximando 
as pessoas e facilitando a comunicação, inclusive 
verticalmente. Outro fator que também incentiva 
a interação entre áreas e hierarquias são os vários 
projetos e comitês onde é exercida a liderança 
situacional, permitindo desenvolvimento e 
networking. A Cargill possui Grupos de Recursos 
Empresariais (BRG’s) para impulsionar os temas 
Inclusão e Diversidade na Companhia, dos quais 
o CBS também faz parte. Os BRG´s são redes de 
funcionários da Cargill que estão comprometidos 
com a melhoria da cultura da empresa ao promover o 
recrutamento, retenção, avanço e reconhecimento de 
funcionários de diferentes grupos de afinidade. São 
grupos abertos e inclusivos para qualquer pessoa 
interessada no tema e que têm a missão adicional de 
impulsionar a inovação e rentabilidade do negócio, 
alavancando as perspectivas e experiências das 
diferentes afinidades que trabalham na Cargill. No 
momento, o CBS faz parte dos grupos focados em 
LGBTI+ (Cargill Pride Network), equidade de gênero 
(Mulheres Operando no Brasil - MOB); e inclusão 
racial (AfroCargill).

A cultura de ampla divulgação das metas e 
objetivos permite melhor visibilidade e programação 
de trabalho, gerando menos insegurança nos 
trabalhadores. Incentivamos um ambiente que 
celebra as conquistas. Como reflexo da evolução e 
competitividade do mercado, os profissionais tem 
demonstrado cada vez mais altas performances e 
menos estagnação, e, lidar com essa realidade tem 
sido um desafio cultural para a liderança e os times. 

The CBS physical structure follows the “Open Space” 
model, without walls or specific rooms and with an 
equal structure, independent of hierarchical level. 
The intention is to create a pleasant atmosphere, 
bringing people together and facilitating communi-
cation, even vertically. Another factor that also en-
courages interaction between areas and hierarchies is 
the various projects and committees where situational 
leadership is carried out, allowing development and 
networking. Cargill has Business Resource Groups 
(BRG’s) to drive Inclusion and Diversity in the Com-
pany, of which CBS is also a part. The BRGs are 
networks of Cargill employees who are committed 
to improving the company culture by promoting the 
recruitment, retention, advancement and recognition 
of employees from different affinity groups. They are 
open and inclusive groups for anyone interested in 
the subject and who have the additional mission of 
driving innovation and business profitabil ity, le-
veraging the perspectives and experiences of the 
different affinities working at Cargill. At the moment, 
the CBS is part of the groups focused on LGBTI + 
(Cargill Pride Network), gender equity (Women 
Operating in Brazil - MOB); and racial inclusion (Afro-
Cargill).

The culture of wide dissemination of the goals 
and objectives allows better visibility and work 
scheduling, generating less insecurity in the workers. 
We encourage an environment that celebrates the 
achievements. As a reflection of the evolution and 
competitiveness of the market, professionals have 
demonstrated increasingly high performances and 
less stagnation, and dealing with this reality has been 
a cultural challenge for leadership and teams.

Cargill Business Services (CBS) 
Uberlândia - São Paulo

81%
dos funcionários
nasceram a partir de 1981.

of emproyees were 
born from 1981. 
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Como o CSC mede sucesso 
e qualidade?
Conduzir a qualidade do nosso serviço é muito impor-
tante para a CBS. E nós definimos qualidade como 
experiência, eficácia e eficiência. Medimos a quali-
dade do nosso serviço no CBS Executive Scorecard, 
que é publicado mensalmente. O scorecard mede a 
eficácia e a eficiência de um processo de ponta a 
ponta - as partes do processo que são concluídas 
dentro de todas as unidades do CBS e processam o 
trabalho que é feito fora deles. Também medimos a 
satisfação de nossos stakeholders por meio de pes-
quisas trimestrais e anuais.

How does the SSC measure 
success and quality?
Driving the quality of our service is very important to 
CBS. And we define quality as experience, effective-
ness and efficiency. We measure the quality of our ser-
vice in the CBS Executive Scorecard, which is published 
monthly. The scorecard measures the effectiveness and 
efficiency of processes delivered from our centers. We 
also measure the satisfaction of our stakeholders 
through quarterly and annual surveys.

Cargill Business Services (CBS) - Uberlândia - Minas Gerais
Equipe CSC // SSC Team
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Cargill Business Center

Cargill Business Services (CBS) 
Uberlândia - São Paulo

Qual a sua visão sobre o papel 
do CSC no processo de cres-
cimento e futuro da empresa?
O CBS é um facilitador para desbloquear o potencial 
total da Cargill. Um acelerador para o desenvolvimento 
da Companhia.

Os objetivos foram atingidos?
A maioria dos objetivos foi atingida, alguns inclusive 
superados em relação ao tempo de migração, 
qualidade dos serviços e produtividade para os 
negócios. 

How do you see the role of the 
SSC in the growth process and 
future of the company?
CBS is a facilitator to unlock Cargill’s full potential. 
An accelerator for the development of the Company.

Have the objectives been 
achieved?
Most of the objectives have been achieved, some of 
which have even been exceeded in terms of migration 
time, service quality and business productivity.

Cargill Business Services (CBS) 
Uberlândia - Minas Gerais
Equipe CSC // SSC Team
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ENSAIO

Carlos Magalhães 
(carlos.magalhaes@xcellence.com.br)
 
Carlos Magalhães é Sócio-Diretor da Xcellence 
& CO. - Assessoria Empresarial e CAP Magalhães 
Serviços Empresariais. Notório especialista em 
Serviços Compartilhados.

//Carlos Magalhães is managing partner 
of Xcellence & Co - Business Advisory and 
CAP Magalhães - Business Services. Expert 
in Shared Services.

Digital.
Transformação

O que está errado 
com a minha?

// Digital 
transformation. 
What is wrong 
with mine?

// Essay
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A transformação digital é a 
mudança organizacional que 

usa tecnologias digitais e 
modelos de gestão para 

melhorar o desempenho 
da organização e a 

experiência do cliente.

// Digital transformation is 
organizational change that uses 
digital technologies and 
management models to improve 
organizational performance 
and customer experience.



A Transformação Digital é um assunto complexo e 
está em grande destaque em eventos, propagandas 
e nos diz as grandes vantagens que conseguire-
mos com ela, mas porque algumas empresas estão 
gastando muito e colhendo poucos benefícios desta 
milagrosa solução?

O termo “Transformação Digital” é frequentemente 
usado, mas raramente definido. A Wikipedia nos 
mostra que isso pode significar que qualquer coisa, 
desde “trabalhar sem usar papel” até “a aplicação 
da tecnologia digital em todos os aspectos da so-
ciedade humana”. O lado comercial da transforma-
ção digital também atraiu muita atenção, particular-
mente das empresas de consultoria. Infelizmente, 
este marketing e propagandas milagrosas trouxeram 
confusão no mercado quanto à real e possível trans-
formação digital de negócios e, portanto, tem sido 
aplicada de forma desigual, e as formas de adotá-las 
tendem a ser pouco confiáveis e inócuas quando não 
aprofundadas suas reais necessidades e aplicações 
à maturidade da organização.

O foco desta transformação deveria partir de uma 
estratégia melhor, onde as tecnologias digitais po-
dem ser usadas para implementá-la, ou seja, a ên-
fase está na estratégia, transformação e contexto 
organizacional e não apenas no uso da tecnologia. 

Sempre lembro que a organização é sustentada por 3 
alicerces: Processos, Tecnologia e Pessoas. A trans-
formação começa com as pessoas e a mudança de 
pensamento – que deve ter foco na organização, na 
colaboração e experiência do cliente/usuário e não 
em solucionar seus problemas particulares e mo-
mentâneos (táticos) ou tomar para si o direito de uso 
da tecnologia, mas deveria, sim, enfocar no modelo 
de negócios e processos operacionais, e por último 
em produtos e serviços e uso das novas tecnologias 
como ferramentas viabilizadoras e automatizadoras 
para melhorar a qualidade de vida das pessoas e a 
satisfação dos clientes com soluções que realmente 
fluam entre os processos organizacionais.

Com isso, verifica-se que as iniciativas de transfor-
mação digital conhecidas como bem-sucedidas es-
tão centradas na experiência do cliente (as entregas), 
mas, iniciam-se pela transformação dos processos 
operacionais, depois em ruptura dos modelos de 
negócios arcaicos e centrados na operação e seguem 
para a definição de novas tecnologias emergentes 
ou não, mas preparadas para a nova arquitetura plug 
& Play com APIs, IoTs e integração com parceiros 
fintechs.
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Digital Transformation is a complex subject and is 
prominently featured in events, advertisements and 
tells us the great advantages we will get from it, but 
why are some companies spending so much and 
getting few benefits from this miraculous solution?

The term “Digital Transformation” is often used but 
rarely defined. Wikipedia shows us that this can mean 
anything from “working without paper” to “applying 
digital technology to all aspects of human society”. 
The business side of digital transformation has also 
attracted a lot of attention, particularly from consulting 
firms. Unfortunately, this miraculous marketing and 
advertising has caused confusion in the marketplace 
about the actual and possible digital business trans-
formation and has therefore been applied unevenly, 
and the ways of adopting them tend to be unreliable 
and innocuous when not deepened in their real needs 
and applications to the maturity of the organization.

The focus of this transformation should come from 
a better strategy where digital technologies can be 
used to implement it, in other words, the emphasis is 
on strategy, transformation and organizational con-
text, not just on technology use.

I always remember that the organization is supported 
by 3 foundations: Processes, Technology and Peo-
ple. Transformation begins with people and change of 
mind - which must focus on the organization, collabo-
ration and customer / user experience, not on solving 
their particular and momentary (tactical) problems or 
taking for themselves the right to use technology, but 
should focus on the business model and operational 
processes, and ultimately on products and services 
and the use of new technologies as enabling and au-
tomating tools to improve people’s quality of life and 
customer satisfaction with solutions that really flow 
between organizational processes.

As a result, successful digital transformation initia-
tives are centered on the customer experience (de-
liverables), but begin by transforming operational 
processes, then disrupting archaic business models, 
focused on the operation, and move on to the defini-
tion of new technologies, emerging or not, but pre-
pared for the new plug & play architecture with APIs, 
IoTs and integration with fintechs partners. 
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Muito além de Robôs, 
Apps e Inteligência Artificial
A digitalização iniciou nos anos 90, com o uso de 
computadores e a padronização dos processos de 
negócios, associada ao corte de custos e à excelên-
cia operacional, os ERPs haviam chegado. Mais tar-
de, com o acesso à Internet, as empresas puderam 
usar o poder de comunicação dentro e fora da em-
presa, inclusive para conexão com fornecedores e 
clientes, foi a onda do CRM e e-Commerce. Agora, 
“digital” refere-se a uma série de tecnologias podero-
sas, acessíveis e com potencial de gerar mudança, 
como mídia social, BPMS, RPA, dispositivos móveis, 
computação em nuvem, big data e analytics, internet 
das coisas, computação cognitiva e biometria. Estas 
novidades digitais oferecem às organizações opor-
tunidades de transformação e crescimento. Uma 
transformação digital envolve repensar a proposta de 
valor da empresa, não apenas de suas operações, 
onde pode inovar para oferecer produtos aprimora-
dos, melhores serviços e engajamento de clientes.

Far beyond Robots,
Apps and Artificial Intelligence
Digitization began in the 1990s, with the use of com-
puters and the standardization of business processes 
associated with cost cutting and operational excel-
lence, the ERPs had arrived. Later, with Internet ac-
cess, companies were able to use the power of com-
munication inside and outside the company, including 
to connect with suppliers and customers, was the 
wave of CRM and e-Commerce. “Digital” now refers 
to a range of powerful, affordable, and potentially 
change-generating technologies such as social me-
dia, BPMS, RPA, mobile, cloud computing, big data 
and analytics, internet of things, cognitive comput-
ing, and Biometry. These digital innovations offer to 
organizations opportunities for transformation and 
growth. A digital transformation involves rethinking the 
company’s value proposition, not just its operations, 
where it can innovate to deliver enhanced products, 
better services, and customer engagement. 

Tecnologia
//Technology

Processos
//Processes

Pessoas
//People

Organização
//Organization
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A Transformação 
Organizacional
A transformação é fundamentalmente sobre mudan-
ças, e a mudança organizacional é a base da trans-
formação do seu futuro negócio digital. A mudança 
organizacional ocorre onde a maioria dos desafios 
e oportunidades residem, pois está relacionada às 
pessoas (forma como elas trabalham), processos 
(como foram desenhados e integrados entre os si-
los ou departamentos organizacionais), estratégias 
(qual o seu grau de maturidade? onde quer chegar?), 
estruturas (modelo de governança com papeis e 
responsabilidades bem definidos e sem conflitos e 
sobreposições) e dinâmicas competitivas (o mercado 
e o cliente).

Uma mudança organizacional requer:

•	um	reconhecimento	claro	da	
  necessidade (por que) de se 
  transformar,

•	uma	compreensão	de	o que 
  deve ser transformado, e

•	um	roteiro	de	como fazer 
  as mudanças necessárias.

A transformação bem-sucedida requer o desenvolvi-
mento de agilidade, onde as organizações respon-
dam a um alto ritmo de solicitações e à imprevisíveis 
mudanças características de ruptura ou paradigma 
digital.
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The Organizational 
Transformation
Transformation is fundamentally about change, and 
organizational change is the foundation of the trans-
formation of your future digital business. Organiza-
tional change occurs in the same place where most 
challenges and opportunities are, because it is re-
lated to people (how they work), processes (how they 
were designed and integrated across organizational 
silos or departments), strategies (how mature they 
are? where do you want to arrive?), structures (gover-
nance model with well-defined roles and responsibili-
ties and no conflicts and overlaps) and competitive 
dynamics (the market and the customer).

An organizational change requires:

•	a	clear	recognition	of	the	need	(why) 
  to transform,

•	an	understanding	of	what needs 
  to be transformed, and

•	a	roadmap	of	how to make the necessary 
  changes.

Successful transformation requires the development 
of agility, where organizations respond to a high rate 
of demand and the unpredictable changes characteris-
tic of digital disruption or paradigm.

Processos
//Processes

Estruturas
//Structures

Pessoas
//Pessoas

Estratégias
//Strategies

Dinâmicas Competitivas
//Competitive Dynamics

Mudança organizacional
//Organizational Change
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Tecnologias digitais 
e modelos de negócios
Uma transformação de negócios é digital quando é 
construída sobre a base de processos aderentes à 
um pool de tecnologias digitais, sem, no entanto, en-
gessar ou impedir que a empresa se adapte a cada 
mudança ou ruptura do paradigma digital. E é  ai que 
a propaganda e a realidade colidem.

As tecnologias e os modelos de negócios que sus-
tentam a transformação digital não podem ser fixos, 
pois variam ao longo do tempo e, até certo ponto, 
por ramo de negócio e geografia, logo não podem 
responder às vontades das lideranças departamen-
tais, devem ser desenhadas para atender às deman-
das do negócio.

Hoje, as seguintes tecnologias estão significativa-
mente associadas à transformação digital de negó-
cios:

•	Ferramentas	de	Automação	
  de processos – BPMS

•	Robots

•	Ferramentas	e	aplicações	analíticas,	
  incluindo “big data”;

•	Ferramentas	móveis	(mobile)	
		e	aplicações	(Apps);

•	Plataformas	para	construir	recursos	
		digitais	compartilháveis,	como	soluções
  em nuvem e mercados de aplicativos;

•	Ferramentas	e	aplicações	de	redes	
  sociais; e

•	A	Internet	das	Coisas	(IoT),	incluindo	
  dispositivos conectados e redes 
  “inteligentes”.

Juntas, essas tecnologias digitais, muitas vezes 
conhecidas cumulativamente como Internet de 
tudo (IoE), estão tendo um efeito profundo sobre a 
forma como as organizações e as indústrias estão 
se transformando ou remodelando seus processos, 
muitas vezes devido a novos modelos de negócios 
flexíveis e versáteis para atender o cliente, ou mais 
recentemente, “a experiencia do cliente”.

Digital Technologies 
and Business Models
A business transformation is digital when it is build 
on processes that adhere to a pool of digital tech-
nologies, without, however, stifling or preventing the 
company from adapting to each change or disruption 
of the digital paradigm. And that’s where advertising 
and reality collide.

The technologies and business models that underpin 
digital transformation cannot be fixed, as they vary 
over time and, to some extent, by industry and ge-
ography, and thus cannot respond to the wishes of 
departmental leaders, must be designed to meet to 
the demands of the business.

Today, the following technologies are significantly as-
sociated with digital business transformation:

•	Automation	Tools
  of processes - BPMS

•	Robots

•	Analytical	tools	and	applications,
  including “big data”;

•	Mobile	tools
  and applications (Apps);

•	Platforms	for	building	resources
  shareable digital devices, as Cloud Solu-
tions and apps markets;

•	Networking	Tools	and	Social	Apps;	and

•	The	Internet	of	Things	(IoT),	including
  connected devices and “Smart” 
  networks.

Together, these digital technologies, often cumula-
tively known as the Internet of Everything (IoE), 
are having a profound effect on how organizations 
and industries are transforming or reshaping their 
processes, often due to new flexible and versatile 
business models to serve the customer, or more re-
cently, “the customer experience”.
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Performance melhorada
A combinação de mudanças organizacionais e tec-
nologias digitais, por sua vez, tem potencial para 
melhorar o desempenho em várias áreas. Na verdade, 
é um erro restringir a avaliação a uma única métrica. 
Em termos gerais, as melhorias de desempenho po-
dem ser alcançadas nas seguintes áreas: aumento 
de receitas; eficiência aprimorada e redução de cus-
tos; inovação mais rápida e bem-sucedida; coleta, 
compartilhamento e uso mais eficazes do conheci-
mento; maior engajamento do cliente e atendimento 
ao cliente; e proteção sustentada contra a disrupção 
digital. Essas melhorias de desempenho são quan-
tificáveis porque podem ser medidas e relatadas. A 
natureza quantificável de muitas tecnologias digitais, 
como dispositivos conectados, big data e redes so-
ciais, é um elemento chave da transformação digital.

Por que transformar?
A questão do motivo é o ponto de partida de todas 
as transformações de negócios. Como a transforma-
ção é desafiadora, as organizações precisam ser re-
alistas sobre o esforço da mudança. 

A transformação digital pode ser motivada por mui-
tos fatores. Em alguns casos, vem dos clientes, que 
estão mais informados do que nunca. Os clientes 
hoje estão ativamente buscando serviços apri-
morados, preços mais baixos, mais personaliza-
dos, on line e níveis mais altos de qualidade. 

O impulso para a transformação também pode vir 
de novos concorrentes que entenderam as “ex-
pectativas do cliente” com maior velocidade ou 
fizeram sua “lição de casa” primeiro. Exemplos 
claros são: Amazon, Uber, Bancos Digitais que en-
tram em novos mercados e perturbam os operadores 
históricos. 

O que transformar?
Uma vez que a motivação para a transformação foi 
entendida (a resposta ao porquê da necessidade de 
transformação), a próxima etapa da jornada começa 
– o que transformar? E como todo processo de de-
senvolvimento, é necessário seguir passos e prioriza-
ções. Criar atalhos apenas cria a sensação de estar 
“no cronograma”, mas o sucesso não será atingido 
como planejado pois “faltam as partes” que pula-
mos...
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Improved performance
The combination of organizational change and digi-
tal technologies, in turn, has the potential to improve 
performance in many areas. In fact, it is a mistake to 
restrict evaluation to a single metric. Overall, perfor-
mance improvements can be achieved in the follow-
ing areas: increased revenues; improved efficiency 
and cost reduction; faster and more successful in-
novation; more effective collection, sharing and use 
of knowledge; greater customer engagement and 
customer service; and sustained protection against 
digital disruption. These performance improvements 
are quantifiable because they can be measured and 
reported. The quantifiable nature of many digital 
technologies, such as connected devices, big data 
and social networks, is a key element of digital trans-
formation.

Why transform?
The question of why is the starting point of all busi-
ness transformations. Because transformation is 
challenging, organizations need to be realistic about 
the change effort.

Digital transformation can be motivated by many 
factors. In some cases, it comes from customers, 
who are more informed than ever. Customers today 
are actively seeking improved and personalized 
services, lower prices, online and higher levels 
of quality.

The impetus for transformation can also come from 
new competitors who understood “customer ex-
pectations” faster or did their “homework” first. 
Clear examples are: Amazon, Uber, Digital Banks en-
tering new markets and upsetting incumbents.

What to transform?
Once the motivation for transformation has been un-
derstood (the answer to why transformation is need-
ed), the next stage of the journey begins - what to 
transform? And as every development process, is 
necessary to follow steps and prioritizations. Cre-
ating shortcuts just creates the feeling of being 
“on schedule”, but success will not be achieved 
as planned because of the “missing the parts” we 
jump...
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Qual o caminho a seguir?
Elencamos 7 pontos que deveriam ser respeitados e 
observados para se atingir o sucesso da transforma-
ção do negócio e em seguida digital:

•	o	modelo	de	negócios (como uma 
  empresa gera dinheiro? qual o seu 
		negócio?),

•	a	estrutura (como uma empresa é 
  organizada, há foco, há papeis e 
  responsabilidades definidos e não 
  conflitantes?),

•	as	pessoas (o que fazem e qual o 
  valor percebido sobre suas atividades),

•	os	processos (porque fazemos? 
  todos são realmente necessárias? 
  E se sim, são corretamente e 
  integradamente realizadas?),

•	a	capacidade de TI (como as 
		informações	são	integradas,	gerenciadas
  e monitoradas para gerar indicadores 
  assertivos),

•	as	ofertas (quais produtos e serviços 
  a empresa oferece, qual a percepção 
  do cliente sobre eles?), e

•	a	Cultura de Serviços (como a empresa 
  se envolve com seus clientes e 
  outras partes interessadas).

Assim, sob um olhar mais crítico ou consciente, uma 
organização pode ver seu gap de maturidade da 
transformação organizacional e então da digital 
que pensava (e não planejou) em atingir, e acreditem, 
não reconhecer esta falta de maturidade organizacio-
nal, vai lhe custar muito tempo, dinheiro, algumas 
frustações e um resultado não atingido. 

A diferença entre esses dois estados representa a 
quantidade de transformação organizacional ne-
cessária para atingir a maturação ideal à sua trans-
formação digital efetiva. Em alguns casos, a diferença 
pode ser relativamente modesta, exigindo mudanças 
incrementais. Em outros casos, a diferença pode ser 
muito grande, sugerindo a necessidade de mudan-
ças mais radicais.

What is the way forward?
We list 7 points that should be respected and ob-
served to achieve the success of business transfor-
mation and then digital:

•	the	business model (how a company 
  generates money? what is your 
  business?),

•	the	structure (how a company is 
  organized? there is focus? there are roles    
  and defined responsibilities? they are not 
  conflicting?),

•	the	people (what they do and what
  perceived value about their activities),

•	the	processes (why do we do it? Are all 
  really necessary? And if so, are correctly 
  and fully realized?),

•	IT capacity (how information is 
  integrated, managed and monitored 
  to generate assertive indicators),

•	offers (which products and services the  
  company offers, what is the perception 
  about them?), and

•	Service Culture (How the company 
  engages with your customers and other   
  interested parties).

Thus, from a more critical or conscious look, an organi-
zation can see its organizational transformation 
maturity gap and then the digital one it was con-
sidering (and did not plan) to achieve, and believe 
me, not to recognize this lack of organizational matu-
rity, will cost you a lot of time, money, some frustra-
tion and a missed result.

The difference between these two states represents 
the amount of organizational transformation required 
to achieve the optimal maturity for their effective digi-
tal transformation. In some cases, the difference may 
be relatively modest, requiring incremental changes. 
In other cases, the difference may be very large, 
suggesting the need for more radical changes.
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É extremamente difícil obter benefícios de transfor-
mação digital, fazendo mudanças simples e únicas 
ou empregando tecnologias únicas. A mudança du-
radoura pode ser realizada de forma muito mais efeti-
va, transformando várias categorias e integradas tec-
nologias simultaneamente. Esse nível de mudança 
requer foco, pois existem milhares de combinações 
potenciais e um alto grau de colaboração, que é par-
te do motivo porque muitas organizações falham em 
suas iniciativas de transformação digital. Segundo o 
Gartner, apenas 30% dos esforços digitais de trans-
formação de negócios hoje serão bem-sucedidos.

Como transformar?
Após responder à questão de o que transformar, é 
importante ter uma ideia clara de onde a transfor-
mação é necessária, e em que ordem deve ser abor-
dada. No entanto, saber o que fazer e como fazê-lo 
são dois desafios muito diferentes. Assim, chega-
mos à terceira pergunta: como transformar? Das 
três questões na jornada de transformação digital de 
negócios, essa questão é mais difícil de responder. 
Na verdade, muitas das falhas de transformação 
mencionadas acima podem ser reduzidas a uma 
execução errada.

Agilidade digital de negócios
As diferenças na maturidade digital e potencial de 
disrupção entre as empresas são substanciais. 
Devido a esta variação, não há uma abordagem de 
tamanho único para realizar com sucesso a transfor-
mação digital de negócios.

No entanto, independentemente de qual roteiro digi-
tal seja perseguido, determinamos que as organiza-
ções precisam desenvolver uma agilidade digital. 
Essa agilidade é composta por três componentes: 
consciência das tendências, tomada de decisão in-
formada e execução rápida.

It is extremely difficult to realize the benefits of digital 
transformation by making simple and unique changes 
or employing unique technologies. Lasting change 
can be accomplished much more effectively by trans-
forming multiple categories and integrated technolo-
gies simultaneously. This level of change requires fo-
cus as there are thousands of potential combinations 
and a high degree of collaboration, which is part of 
why many organizations fail in their digital transfor-
mation initiatives. According to Gartner, only 30% of 
digital business transformation efforts today will be 
successful.

How to transform?
After answering the question of what to transform, 
it is important to have a clear idea of   where trans-
formation is needed, and in what order it should 
be addressed. Knowing what to do and how to do 
it, however, are two very different challenges. So we 
come to the third question: how to transform? Of the 
three questions in the digital business transformation 
journey, this question is more difficult to answer. In 
fact, many of the transformation failures mentioned 
above can be reduced to a bad execution.

Digital Business Agility
The differences in digital maturity and disruption po-
tential across industries are substantial. Because of 
this variation, there is no one-size-fits-all approach to 
successfully accomplishing digital business transfor-
mation.

However, regardless of what digital roadmap is pur-
sued, we have determined that organizations need 
to develop a digital agility. This agility is made up of 
three components: trend awareness, informed deci-
sion making, and rapid execution.

30%
Apenas 30% dos esforços digi-
tais de transformação de negó-
cios hoje serão bem-sucedidos. 

//Only 30% of digital business 
transformation efforts today will 
be successful.

Gartner.
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Consciência das tendências
Trata-se da capacidade organizacional de reconhecer 
as tendências futuras que afetarão a organização. 
Em um ambiente caracterizado pela aceleração das 
taxas de mudança, é imperativo para as organiza-
ções detectar os fatores que as afetarão.

Esta consciência é conseguida:

•	pela	detecção	de	tendências	sociais,	
  comportamentais, de consumo, e de 
  novas tecnologias;

•	pelo	reconhecimento	de	mudanças	na
  paisagem competitiva, tanto dentro
  como entre os setores da economia;

•	capturando	novas	ideias	de	
  funcionários, fornecedores e clientes.

E, muitas vezes é necessário “sair do SEU escritório” 
e ver de fato como os produtos e serviços  estão 
sendo demandados, desejados ou utilizados na 
prática pelos clientes.

Ferramentas digitais, como redes sociais, dispositi-
vos conectados e analytics, podem ajudar no pro-
cesso de ampliação desta consciência, atuando 
como barômetros digitais que monitoram constante-
mente a “mudança dos ventos do mercado”.

Trend Awareness
It is the organizational ability to recognize future trends 
that will affect the organization. In an environment 
characterized by accelerating rates of change, it is 
imperative for organizations to detect the factors that 
will affect them.

This awareness is achieved:

•	by	detecting	social,	behavioral,	
  consumption and new 
  technologies trends

•	by	recognizing	changes	in	the
  competitive landscape, both within
  as between the sectors of the economy;

•	Capturing	new	ideas	from	employees,	
  suppliers and customers.

And it is often necessary to “get out of YOUR office” 
and really see how products and services are being 
demanded, desired or actually used by customers.

Digital tools, such as social networks, connected 
devices and analytics, can help in the process of 
broadening this awareness by acting as digital ba-
rometers that constantly monitor “changing market 
winds”.
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A ignorância ou 
arrogância organizacional
Muitas vezes, as equipes de campo coletam dados e 
informações importantes e relevantes que são poste-
riormente ignorados pelos líderes de áreas, pois não 
estão de acordo com “seus princípios próprios” ou 
não estão alinhadas “às suas estratégias“. Mais uma 
vez a organização é vitima dos silos departamentais 
ou do querer de algumas pessoas não alinhadas com 
um processo de transformação que pode ser im-
prescindível para a perenização do negócio.

Um processo de 
mudança inclui:

•	um	processo de governança para 
  priorizar a informação;

•	um	alto nível de coordenação funcional 
  compartilhada para que diferentes partes 
  da organização possam ouvir e 
  compartilhar ativamente o que 
  conhecem, e

•	uma	infraestrutura de TI que facilite 
  a captura, análise e divulgação de 
		informações	relevantes.

O resultado disso é a capacidade de tomar decisão 
com base em fato para ser feito em tempo hábil.

Organizational 
ignorance or arrogance
Often, field teams collect important and relevant data 
and information that is later ignored by area leaders 
because they do not agree with “their own principles” 
or do not align with “their strategies”. Once again, 
the organization is the victim of departmental silos 
or the willingness of some people not in line with a 
transformation process that may be essential for the 
continuation of the business.

A change 
process includes:

•	a	governance process to prioritize 
  information;

•	a	high level of shared functional 
  coordination so that different parts of the 
  organization can actively listen and share 
  what they know, and

•	an	IT infrastructure that facilitates 
  the capture, analysis and dissemination
  of relevant information.

The result is the fact-based decision-making ability to 
be made in a timely manner.
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Fast Execution
Understanding the relevant trends and deciding on 
the right answer is crucial, but you need to make the 
necessary changes quickly. That is, make implemen-
tation with speed.

There are some crucial elements of rapid execution 
that can be learned from the concepts of agile and 
lean methodologies. One is the importance of an or-
ganizational culture that encourages experimentation 
and tolerates failure. Innovation and experimentation 
fail all the time. In fact, most new initiatives fail. A 
fast execution capability recognizes that the failure 
will occur and considers it acceptable as long as 
there is a strong effort to learn from the failure, 
adapt and try again. It’s continuous improvement 
in action.

Another aspect of fast execution is the ability to 
move resources quickly and efficiently to where they 
are most needed. High levels of bureaucracy and 
organizational silos are enemies of rapid execu-
tion. Organizations that adopt Shared Services as an 
organizational model are typically able to operate at 
lower levels of the enterprise hierarchy and with more 
agility and customer focus. Resources are digitized 
as far as possible to enable fast and integrated trans-
actional processing and dedicated teams to meet 
and analyze customer demands.
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Execução Rápida
É crucial entender as tendências relevantes e decidir 
sobre a resposta correta, porém é preciso executar 
rapidamente as mudanças necessárias. Ou seja, fazer 
implementação com velocidade.

Existem alguns elementos cruciais da execução rápi-
da, que podem ser aprendidos a partir dos conceitos 
de metodologias ágeis e de Lean. Uma é a importân-
cia de uma cultura organizacional que incentiva a 
experimentação e tolere o fracasso. Inovação e ex-
perimentação falham o tempo todo. De fato, a maio-
ria das novas iniciativas falha. Uma capacidade de 
execução rápida reconhece que a falha ocorrerá, e 
a considera aceitável, desde que haja um forte 
esforço para aprender com a falha, adaptar e 
tentar novamente. É a melhoria contínua em ação.

Outro aspecto da execução rápida é a capacidade 
de mover os recursos de forma rápida e eficiente 
para onde eles são mais necessários. Níveis	eleva-
dos de burocracia e silos organizacionais são 
inimigos da execução rápida. As organizações 
que adotam Serviços Compartilhados como modelo 
organizacional, são tipicamente capacitadas a atuar 
em níveis mais baixos da hierarquia da empresa e 
com mais agilidade e foco no cliente. Os recursos 
são digitalizados na medida do possível para permitir 
processamentos transacionais rápidos e integrados 
e equipes dedicadas ao atendimento e análise das 
demandas do cliente.

Ensaio // Essay
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Conclusão
A transformação digital é a mudança organizacional 
que usa tecnologias digitais certas nos modelos de 
negócios maturados e capazes de se adaptar para 
continuamente melhorar o desempenho da organiza-
ção e a experiência do cliente. Tal mudança parte de 
entender as vantagens, os riscos e a motivação, ou 
seja, por que transformar, seguido de um planeja-
mento que questiona o que deve ser transformado 
(modelo de negócios, estrutura, pessoas, processos, 
capacidade de TI, ofertas e Cultura de Serviços), e 
por fim como fazer, considerando tendências, cole-
tando informações e agindo rapidamente.

Esta transformação pode ser facilitada com um 
pensar empreendedor e inovador como o de ex-
perimentação e refinamento sucessivo das startups, 
utilizando o conceito de ecossistemas de negócios, 
características de organizações de crescimento rá-
pido (alguns dizem exponencial, mas acho muito 
“forçado”, irreal e marqueteiro uma empresa crescer 
10  rapidamente, será que seu planejamento e sua 
estrutura de processos organizacionais, pessoas e 
tecnologias suportariam este crescimento? No caso 
de um CSC, não seria caso de perda de controle de 
gestão da escala dos serviços? Vamos ficar na multi-
plicação por enquanto) e a possibilidade de gerar ou 
participar de plataformas de negócio. Mas lembre-se 
de que a tecnologia não é a solução, é só o caminho 
e o elemento facilitador e habilitador da mudança, se 
bem utilizado.

Sucesso em sua jornada de Transformação Empre-
sarial e Digital.

Conclusion
Digital transformation is organizational change that 
uses the right digital technologies in mature business 
models that are adaptable to continually improve or-
ganizational performance and customer experience. 
This change starts from understanding the advan-
tages, risks and motivation, that is, why to transform, 
followed by a planning that questions what needs to 
be transformed (business model, structure, people, 
processes, IT capacity, offers and Services Culture), 
and finally how to do it, considering trends, gathering 
information and acting quickly.

This transformation can be facilitated with entrepre-
neurial and innovative thinking such as successive 
experimentation and refinement of startups, using 
the concept of business ecosystems, characteristics 
of fast-growing organizations (some say exponential, 
but I find it very ‘forced’, unrealistic and marketer if 
a company grows 10  rapidly, will its planning and 
structure of organizational processes, people and 
technologies support this growth? On the case of a 
SSC, couldn’t it be a case of loss of control of service 
management scale? Let’s stay in multiplication for 
now) and the possibility of generating or participating 
in business platforms. But remember that technology 
is not the solution, it is only the path and the enabling 
and facilitator element of change, if well used.

I wish success in your journey of Business and Digital 
Transformation.

n

n
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