
Palavras similares: Mudança | Organização | Estruturação | Otimização | Alinhamento | Estratégia





Trazer LUZ quanto ao programa #somosDIGITAL que estamos desenvolvendo no Sistema OCEPAR.



Infomoney/Carreira - relatório The New Work Order - Horizonte de 10 à 15 anos
Recomenda mais ênfase às habilidades digitais e ao empreendedorismo para os jovens
História do supermercado – cancelas eletrônicas
Frentistas de posto, cobradores de Ônibus, Operadores de telemarketing e adivinhem, também os 
PROFESSORES
Nada contra estas profissões, são louváveis, porém...vão sumir!



Despapelarização = conversão (isso já vem ocorrendo, apesar q o nosso time de Hight Performance tem alguns 
dados interessantes destes últimos meses).
Acesso à informação de maneira mais ágil = ocorre a mudança do processo e uma primeira consequência 
(agilidade operacional) | resultado = redução de custos.
Ainda não é suficiente, isso não transformação DIGITAL.
Clientes satisfeitos pela qualidade e agilidade na disponibilização de informações (solicitações atendidas de 
forma ágil) – um passo foi dado = agregação de valor para o CLIENTE
Mas espera, e se criássemos um portal onde o cliente entra e tem acesso ON-LINE às informações DELE (que 
nós apenas utilizamos), e de quebra neste portal levamos parte da execução da operação para ele? – Além de 
satisfazer este CLIENTE dando acesso ilimitado, ainda reduzimos o custo da operação...
Efeito ou consequência da melhoria de um processo focado na EXPERIÊNCIA do cliente, utilizando ou não uma 
tecnologia, isso é transformação digital (o cliente não precisa ser externo)



Realizamos pesquisas e consultas com especialistas neste assunto para refinar conclusões (1 deles é o Allan 
Costa e estará conosco daqui alguns instantes)
Foco na simplicidade com a qual as crianças resolvem problemas complexos!
Investigue o que seu cliente precisa | personalize o jeitão de entregar | melhore, facilite, disponibilize antes q ele 
peça | Comunique



Se tiver que escolher como atender seu cliente, escolha o jeito certo...sempre!
O certo continua sendo certo, mesmo quando ninguém esta olhando. Isso vale pro errado também!



Pessoas, Processos e Tecnologia, nesta escala e sequencia.
Devemos ter as pessoas centradas no mesmo objetivo, sabendo O QUE deve ser feito.
Os processos devem ser claros e simples, nos mostrando COMO devemos fazer.
A tecnologia não é menos especial, porém uma vez que esteja claro o que e como, ai sim à trazemos para 
AGILIZAR. 
Ela é o meio pelo qual realizaremos a MUDANÇA, a transformação digital.



A participação das pessoas não é opcional.
É necessária e fundamental!



Identidade visual do PROGRAMA #somosDIGITAL
Prover o PLANO DIRETOR com perspectiva de 2 anos.
Pessoas em sintonia, mudando hábitos e comportamentos = a palavra chave para isso é o 
Intraempreendedorismo = você fazendo a diferença!
Processos em harmonia, sendo executados e gerando valor percebido pelo cliente em tempo, qualidade ou 
experiência.
Tecnologia trabalhando à nosso favor, “lubrificando” os processos para que as entregas sejam menos 
“empurradas”.
Objeto de trabalho: engajamento das pessoas e estruturação do Plano Diretor com o detalhamento de ações 
necessárias para que a transformação aconteça efetivamente e de forma organizada.



Pessoas de todas as áreas de negócios. (GECOOP, GETEC, ADM, TI, JURÍDICO, G. ESTRATÉGICA, 
COMUNICAÇÃO, etc.)
São estes os “guardiões” da Transformação Digital! Mais principalmente, são pessoas especialistas em “Sistema 
OCEPAR”.
Profissionais de todas as áreas de negócio, com alguns objetivos comuns: dar visibilidade à todos sobre o 
andamento do projeto e sobre as mudanças q estão por vir; encorajar e engajar todos os níveis da instituição; 
salientar as dores sofridas pelas áreas de negócios e garantir a convergência do Plano Diretor com as 
necessidades da instituição.



Algumas destas pessoas escolheram estar aqui, outras foram indicadas e aceitaram este desafio.
E as escolhas de cada um de vocês a partir de agora, fará toda a diferença daqui por diante!
Tanto para a velocidade e na efetividade deste programa.



Neste momento, estamos investindo um tempo precioso da instituição no papel de cada um de vocês, para 
comunica-los deste projeto e para traze-los para dentro deste “BARCO”.
Uma vez aqui dentro, como no RAFTING, não basta remar para o mesmo lado, tem que haver SINERGIA na 
remada, para que o esforço seja divido entre todos, e desta forma, não tenhamos desgaste sobre-humano de 
alguns e conformismo de outros!



O trabalho que foi realizado ao final do ano passado pelo time do Hight Performance, foram os primeiros passos 
deste programa.
Precisamos da participação efetiva de vocês nas oficinas que serão executadas, precisamos que estejam 
comprometidos e não apenas envolvidos!!
Será realizada também o mapeamento da jornada dos clientes (entidades externas, internas, atores demandantes, 
demandados, etc.)
Aprofundamento no entendimento de quais são as principais dores a serem remediadas.



Como as crianças avaliam os riscos para aprender andar de bicicleta? Elas não avaliam a fundo e ao mesmo 
tempo saem da zona de conforto pelo benefício do resultado!!
Inovação não quer dizer INVENÇÃO, mas sim encontrar meios de se fazer MAIS com o MESMO!
Não confunda inconformismo com eterna insatisfação, esse não é um bom comportamento para esta instituição.



Qual o tamanho da AMBIÇÃO de vocês?
Qual PROTAGONISMO estão dispostos exercer para atingir esta AMBIÇÃO?



Neste momento estamos adentrando ao “ponto de mutação”.



Pratique o intraempreendedorismo fazendo a diferença nos processos q você participa, nas atividades da sua área 
e contribuindo com a satisfação dos clientes do Sistema OCEPAR.



Gratidão!


